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 املقدمة
على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه  أمت التسليماحلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة و    

 :م الدين وبعدالطيبني الطاهرين ومن سار على هنجهم إىل يو 
دمة تتابه العييي الي   ا تأييه البالل من بني يديه و ا من خل اوفقن أن يناهللا عل أفضالفإن من    

ابن كثري تناول قراءة ب - جتلت صفايهيقدست أمساؤه و سبحانه  - اوفقنو  ،ينييل من حكيم محيدخلفه 
ليتناوهلا  ،بسط القراءات القرآنية املتوايرةسلسلة  من الرابعةهي احللقة و  .قنبلو يالبز   براوييه  املكي

ييسري هللا  إن دل على شيء فإمنا يدل علىوهيا  ،بسهولة ويسر من غري عناء ويكلف وحبث الراغب
رغم ا استغراق الطويل يف الوقت بتسهيلها وإظهارها هبيا الشكل امليسر علينا عي وجل ومن ِّهِّ وترمه 

  .واجلهد
 ،تانت يف قراءة عاصم بن أيب النجود براوييه شعبة وحفصلسلسلة األوىل  أو افاحللقة األوىل      

السَّعرود يف والكتاب مطبوع يف ديوان الوقف السين العراقي / مرتي البحوث والدراسات حتت عنوان )
وإمنا قدمنا عاصم وهو  ،(براوييه شعبة وحفص وأوجه اخلالف بينهما قراءة عاصم بن أيب النجود

ألننا نعتمد رواية حفص يف املقارنة مع غريها من القراءات يف فرش  ،اءه من القر  اخلامس على غري 
  .اليت يعترب األتثر شيوعاً وانتشاراً يف العامل اإلسالمي ،اخلالف وعدد اآلايت وفواصلها

راوييه ب ر الوفري بقراءة املكي ابن كثريالد  ) :ناهعنوااًن امسي ابن كثري املكياخرتان لقراءة وقد      
 .(وأوجه اخلالف بينهما ي وقنبلالبز   

( للشيخ عبد الفتاح القاضي يف البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترةتتاب )  واعتمدان     
لريقي حممد بن بدوره يف فرش القراءة من  )أجيل هللا مثوبته(والي  اعتمد  ،فرش القراءة ابلروايتني

أيب  لإلمام( التيسري يف القراءات السبع)على تتايب  قنبلاهد عن أمحد بن جمو  ،يالبز   إسحاق عن 
الشالبية القصيدة و  ،ه( 444)ت  عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين

القاسم بن فرية بن خلف الشاليب لإلمام  :(حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبعاملسماة )
  .تما هو معلوم  ه( ومها لريق واحد 905)ت 
  :هييف الرجوع إىل بعض اإلشكا ات واخلالفات  ثالثة ى مصادرعل مداناعت وتيلك     
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( لإلمام الشيخ أمحد بن حممد بن عبد الغين إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر) .1

  .ه( 1111الدميالي الشافعي الشهري ابلبناء )ت 
( للشيخ الدتتور أمحد عيسى املعصراو  )حفظه عشرالكامل املفصل يف القراءات األربعة ) .2

  .هللا يعاىل(
مة ابن اجلير  النشر يف القراءات العشر) .3  .هـ( 333)ت( لإلمام احلرب العال 

على مصادر عديدة متخصصة  فقد اعتمدانأما اخلالفات اإلقرائية واللغوية والتفسريية والتجويدية     
  .نوهنا إليها يف فهرس املصادر وقد ،هبيا الشأن وعرضها يف احلواشي

    
 
 

أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد  :مهاراواين له هو من التابعني و  عبد هللا بن كثري املكيإن القارئ 
وأبو عمرو حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن  ،هللا بن أيب بية املؤذن املكي )راو  حديث التكبري(

 .واسطةعنه ابليلقيا  الليان ،(بقنبلسعيد املكي املخيومي )امللقب 
    

 
 ،أبو ربيعة حممد بن إسحاقلريق  :له لريقان مهاف يالبز   أما ف ؛رئيسانولكل راٍو من الراويني لريقان 

 .ابن شنبوذولريق  ،ابن جماهد لريق :مهاأيضاً له لريقان ف قنبلوأما  .ابن احلبابولريق 
بصلة هاء الضمري املتحرتة اليت قبلها ساتن بياء اء القر   )رمحه هللا( عن غريه من ابن كثريوقد متيي     
 وواو مدية ،مدية

 ،بنقل حرتة اهلمية يف )القرءان( إىل احلرف الساتن قبلها مع حيفها فتقرأ )القرَان( يالبز   متيي و    
إىل .. .بقلب الصاد سني يف )صراط( قنبلومتيي  .وأيضاً هو الي  روى حديث التكبري عن أهل مكة

 .ري ذلكغ
 مث فرش ،لراويني وأصوهلما ولريقهماابو  ،ع رف ابلقارئ وأصوله اجململةنس الكتابففي هيا    

 .مع ذتر اخلالف وأسبابه إن وجد ني من أول الفاحتة إىل الناس مع أوجه التكبريتاملصحف ابلراوي
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 :خطة البحث
اءة ما عدا صلة ميم اجلمع إذا تانت أنيت على اآلية ونستخرج منها األحكام املتعلقة هبيه القر  .1

فإننا مل نيترها إ ا  يف بداية الفرش وحتديدًا يف سورة  ةامليم واقعة بني متحرتني غري اهلمي 
إذا جاء  (ميم اجلمع)وأما  ،)الفاحتة( واآلايت اخلمس األوائل من سورة البقرة لكثرهتا ويعددها

 .كثري  ابنللقارئ قطع فنيترها أينما وجدت  ةبعدها مهي 
وإذا تانت مكسورة  ،نيتر صلة هاء الضمري اليت قبلها ساتن إذا تانت مضمومة بواو مدية .2

أما هاء الضمري املتحرتة الواقعية بني  .عليهي( ،)فيهي( ،بياء مدية أينما وقعت حنو )منهو(
   .اء على صلتهامتحرتني فال نيترها  ايفاق مجيع القر  

وتيلك القارئ وراوييه  ، الكلمة القرآنية اليت فيها خالفاستخدمنا األلوان يف اإلشارة إىل .3
 .لغرض التمييي والتسهيل ودفع ا التباس ،ولرقهما

 ،والتجويدية ،واإلعرابية ،نيتر علة اخلالف إن وجدت يف احلواشي من الناحية اللغوية .4
 .قارئ معرفتها كل ِّ ليتسىن لل ،والتفسريية

ألن تتابنا هيا يتعلق ابلقراءة من  ،ألة الواحدةنيتر األوجه لكل راٍو إن وجدت يف املس .9
ان األفياذ فأحببنا ؤ ألهنا مل هتمل من قبل علما -وهيا من ابب أوىل  -خمتلف لرقها وأوجهها 

 .ليستنري هبا القارئ اآلخي عنهم ،ذترها
وحسب ما قرأان به  ،الشالبيةمن لريق التيسري و  قنبلو يالبز   براوييه  ابن كثريفرش قراءة   .6

وأيب بكر أمحد بن  ،يالبز   أيب ربيعة حممد بن إسحاق عن لريقي يف فرشه على قد اعتمدان و 
  .قنبلجماهد عن 

براوييه يف مبحث مستقل ليتسىن للقارئ الرجوع إليها يف تل  ابن كثريذتر أصول القارئ  .1
  .خالف

ناو ًا بني فرش املصحف ابلروايتني مقارنني إايمها برواية حفص عن عاصم األتثر شهرة وي .3
 .ليسهل التمييي وا اقتناء ،املسلمني
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 مقاراًن إايه ابن كثري املكييف احتساب عدد اآلايت اخلاصة بقراءة  العدد املكياعتمدان  .5

  .إن وجدتابلعدد الكويف وأوجه اخلالف يف رؤوس اآلايت 
قسمنا الكتاب إىل فصلني وتل فصل إىل مبحثني وتل مبحث إىل عدة مطالب  .10

    .وفقرات
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 النبي األكرم )صلى اهلل عليه وسلم(
 

 (الصحابة الكرام )
 عبد هللا بن عباس ،زيد بن اثبت ،عمر بن اخلطاب ،ه( 33 )ت بن كعب أيب

 
 (التابعون رمحهم اهلل)

 عبد هللا بن السائب بن أيب السائب املخزومي  ،جماهد بن جرب ،درابس بن موسى بن عباس

                                                       
  القارئ ابن كثري املكي 
                                                       

 املكي معروف بن مشكانأبو الوليد  ،شبل بن عباد املكي

                                                        
 (القسطــــ ) املعروف بعبد هللا بن قسطنطني                                                    

                                                         
                                   

                                     
أبو           هللا سليمان املكي                 زايد بن عبدعكرمة بن أبو القاسم           
 وهب بن واضح املكي األخريط

 
 

                                                                                                         
 القواس
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                                                                       يالبز

   قنبل

                                                                                          
                                                                         

ه(               323)ت  ابن جماهد  ه(  303ت) ابن احلباب              ه( 323)ت  أبو ربيعة      
 ه( 293)ت ابن شنبوذ 
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 صل األولالف
 

 املبحث األول

 التعريف بالقارئ ورواييه
 املطلب األول

 (1) اإلمام ابن كثري املكي :التعريف ابلقارئ
أبو معبد  ، بن ااذان بن فريواان ابن هرميعبد هللا بن تثري بن عمرو بن عبد هللاهو أبو سعيد     

إمام أهل مكة يف  ،من التابعنيو  ،من أبناء فارس ،موىل عمرو بن علقمة الكناين ،املكي الدار 
  .القراءة

 ،ألنه كان عطارا   ،وقيل له الداري ،والصحيح ما قدمناه ،اختلف يف كنيتهو ) :قال ابن اجلير     
وقيل ألنه كان  ،سبة إىل دارين موضع ابلبحرين جيلب منه الطيبن والعطار تسميه العرب داراي  

وقيل الداري الذي ال يربح  ،من بين الدار بن هاين بن حبيب بن منارة من خلم رهط متيم الداري
قلت والصحيح األول ألنه كان من أبناء فارس الذين  ،يف داره وال يطلب معاشا  قاله األصمعي

  .(عاء فطردوا احلبش عنهابعثهم كسرى يف السفن إىل صن
وأاب أيوب  ،ولقي هبا عبد هللا ابن اليبري .من هجرة النيب حممد  مخس وأربعنيسنة مبكة ولد      

  .وروى عنهم ودرابس موىل عبد هللا بن عباس ،وجماهد بن جرب ،مالك وأنس بن ،األنصار 
ف ع  وضَ  .حلافظ أبو عمرو الداين وغريهوأخي القراءة عرضاً عن عبد هللا بن السائب فيما قطع به ا     

  .(إنه ليس مبشهور عندان) :احلافظ أبو العالء اهلمياين هيا القول وقال

                                                           

 :ولبقات القراء ،3/42 :ووفيات األعيان ،(509ت ) 9/200 :وسري أعالم النبالء ،(1159رقم الرتمجة ) 1/443غاية النهاية  :ينظر( 1)
واملفصل الكامل يف القراءات األربعة  ،1/39 :واتريخ الرتاث العريب .11والتبصرة ص  ،1/55والنشر  ،1/191ات اليهب شير و  ،1/136

  .10عشر ص 
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وقال  .(وليس ذلك ببعيد فإنه قد أدرك غري واحد من الصحابة وروى عنهم) :قال ابن اجلير      
راءته عليه وعرض أيضا  النص على ق (رمحه هللا)وقد روى ابن جماهد من طريق الشافعي ) :أيضاً 

  .(درابس موىل عبد هللا بن عباسو  ،بن جرب على جماهد
واحلارث بن  ،وجرر بن حاام ،وإمساعيل بن مسلم ،إمساعيل بن عبد هللا القسط :روى القراءة عنه     
 ،وسليمان بن املغرية ،واخلليل بن أمحد ،وخالد بن القاسم ،ومحاد بن ايد ،بن سلمةد محاو  ،قدامة

عبد امللك بن و  ،وعبد هللا بن ايد بن يييد ،وللحة بن عمرو ،عبد هللا ابنه صدقة بنو  ،بل بن عبادشو 
وقرة بن  ،وقيعة بن سويد ،والقاسم بن عبد الواحد ،وعيسى بن عمر الثقفي ،وعلى ابن احلكم ،جريج
 وهب بنو  ،وهارون بن موسى ،بن مشكان معروفو  ،ومطرف بن معقل ،مسلم بن خالدو  ،خالد
الرحال وأبو عمرو بن و  ،سفيان بن عيينةو  ،ابن أيب مليكةو  ،ابن أيب فديكو  ،يعلي بن حكميو  ،امعة

  .وتان )رمحه هللا( إمام الناس يف القراءة مبكة فلم ينااعه فيها منااع .العالء
 ،لويالً  ،أبيض اللحية ،وتان فصيحًا بليغًا مفوهاً  ،ابلعربية من جماهد الناس تان ابن تثري أعلمو      

  .عليه السكينة والوقار ،خيضب ابحلناء ،(1)أمسر أشهل العينني ،جسيماً 
نعم ختمت على ابن كثري بعدما  :قلت أليب عمرو قرأت على ابن كثري قال) :قال األصمعي     

  .(ختمت على جماهد
  :ومما نقل عنه يف ذم نفسه حني سأل الناس اجللوس لإلقراء مكان شيخه هيه األبيات     

  ففي احلل والبلَّ من كان سبَّه        كثري الذنوب  برين  كثري)            
 هـــــــــــــــــــــــــرايء وعجب خالطنَّ قلب         انــــــــــبين  كثري هاته اثنت            
 ( هــــــــــــــوليس كذلك من خاف ربَّ          ــــــــــول نؤومبين  كثري أك            

ومل يزل عبد هللا هو اإلمام اجملتمع عليه يف القراءة مبكة حىت مات عشرين ) :قال ابن جماهد     
  .(ومائة

 .(حضرت جنازة ابن كثري الداري سنة عشرين ومائة) :وقال سفيان بن عيينة

                                                           

أن يكون  :والشهلة ،وهو أحسن منه ،الشهل والشهلة أقل من اليرق يف احلدقة) :قال ابن سيدة .اليت يشوب سوادها ارقة :العني الشهالء( 1)
ولكنها قلة سواد احلدقة حىت تأن سوادها يضرب  ،هي أن ُيشَرب احلدقة محرة ليست خطولاً تالشكلة) :وقيل .(وادسواد العني بني احلمرة والس

 .11/313لسان العرب  :ينظر .(هو أن  ا خيلص سوادها) :وقيل ،(إىل احلمرة
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  :إسناد قراءة ابن كثري املكي
وأيب احلجاج جماهد بن  ،هللا بن أيب السائب املخيومي قرأ ابن تثري املكي القراءة على أيب السائب عبد     

  ،جرب املكي
  .ودرابس موىل ابن عباس

  .وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما ،وقرأ عبد هللا بن السائب على ُأيب بن تعب     
  .وعبد هللا بن السائب ،وقرأ جماهد على عبد هللا بن عباس     
  .عباسبن رابس على عبد هللا وقرأ د     
  .وايد بن اثبت ،بن عباس على ُأيب بن تعبعبد هللا وقرأ      
  .على رسول هللا  وعمر بن اخلطاب  ،وايد بن اثبت ،وقرأ ُأيب بن تعب     

 :راواي ابن كثري املكي
 .  مقدم على قنبلوالبي ِّ  .وقنبل وذلك بواسطة عنه . البي ِّ  :روى عنه القراءة مجع تثري وأشهرهم     
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 املطلب الثاين

  :الراوي األول
 
 (1) يالبز

  .أبو احلسن :تنيته  ،هو أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن انفع بن أيب بية     
مهذان أسلم على ي امسه بشار فارسي من أهل أبو بزة الذي ينسب إليه البز   ) :األهواا  قال     

 ،مؤذن املسجد احلرام .ومعىن أبو بية أبو شدة .الشدةوالبية  ،(السائب املخزومي أيب يد السائب بن
  .أستاذ حمقق ضابط متقن .ولد سنة مائة وسبعون من هجرة النيب  .ومقرئه ،وإمامه
إسحاق بن  :قرأ عليه .ووهب بن واضح ،وعكرمة بن سليمان ،وعبد هللا بن اايد ،قرأ على أبيه     

وأبو جعفر  ،وأبو عبد الرمحن عبد هللا بن على ،فرحوأمحد بن  ،واحلسن بن احلباب ،حممد اخلياعي
وأبو  ،- يف قول األهواا  والرهاو  -وأبو العباس أمحد بن حممد اللهيب  ،حممد بن عبد هللا اللهبيان

وأبو حامد  ،ومضر بن حممد الضيب  ،وموسى بن هارون ،وحممد بن هارون ،ربيعة حممد بن إسحاق
 ،وأبو معمر اجلمحي ،وأبو علي احلداد ،والعباس بن أمحد الربيت ،أمحد بن حممد بن موسى اخلياعي

  .وحممد بن علي اخلطيب
وحممد بن  ،وحيىي بن حممد بن صاعد ،أبو بكر أمحد بن عميد بن أيب عاصم النبيل :وحدث عنه     

  .وأمحد بن حممد بن مقايل ،علي بن ايد الصايغ
قد أخرجه احلاتم أبو ف ،تكبري مرفوعًا من آخر الضحىحديث ال)رمحه هللا يعاىل(   البي ِّ وروى      

ثنا  ،عبد هللا من حديثه يف املستدرك عن أيب حيىي حممد بن عبد هللا بن حممد بن املقر  اإلمام مبكة
قال مسعت عكرمة بن سليمان يقول قرأت على امساعيل بن   ثنا البي ِّ  ،حممد ابن علي بن ايد الصايغ

فإين قرأت على عبد هللا  ،ترب عند خامتة تل سورة  :ا بلغت والضحى قالعبد هللا بن قسطنطني فلم
 ،وأخربه ابن تثري أنه قرأ على جماهد فأمره بيلك ،ترب حىت ختتم  :قال ،فلما بلغت والضحى ،بن تثري

وأخربه أيب  أن  ،وأخربه ابن عباس أن أيب  بن تعب أمره بيلك ،وأخربه جماهد أن ابن عباس أمره بيلك
  .أمره بيلك قال احلاتم هيا صحيح األسناد ومل خيرجه البخار  و ا مسلم  النيب
 .  سنة مخسني ومائتني عن مثانني سنةيويف البي ِّ      

                                                           

 .2/120شيرات اليهب  ،(923رقم يرمجته ) 1/115غاية النهاية  :ينظر(  1)
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  :يإسناد رواية البز   
ي   على أيب احلسن أمحد بن حممد بن علقمة بن انفع بن عمر بن صبح بن عون املك ِّ قرأ البي ِّ      
  .اسو  ال املعروف ابلقالنب  

 ،فقرأ على أيب اإلخريط امليتور ، وااد البي ِّ  ،ياس على أيب اإلخريط وهب بن واضح املك ِّ وقرأ القو      
وعلى عبد هللا بن اايد بن عبد هللا بن  ،يوعلى أيب القاسم عكرمة بن سليمان بن تثري بن عامر املك ِّ 

  .ييسار املك ِّ 
  .املعروف ابلقسط ،ين عبد هللا بن قسطنطني املك ِّ وقرأ الثالثة على أيب إسحاق إمساعيل ب    
  .ينيوعلى شبل بن عباد املك ِّ  ،وقرأ القسط على أيب الوليد معروف بن مشكان    
 .يوقرأ معروف وشبل على شيخ مكة وإمامها يف القراءة ابن تثري املك ِّ     

 :يالبز    طريقا
  :رويت قراءيه عنهما لريقان  للبي ِّ      

 .(1)يق أيب ربيعة طر  :األول
 . (2)طريق ابن احلباب  :والثاين

 :وهيولكل راو  من الراويني عدة لرق     
 :من لريقني وتل لريق من عدة لرق : عن البي ِّ طريق أيب ربيعة  :األول

 :  من عشر لرقعن البي ِّ عن أيب ربيعة  (3) طريق النقاش .أ
قرأ هبا  :(التيسري)و (الشاطبية)عن النقاش من لريق  طريق عبد العزيز الفارسي (1)

 .الداين على أيب القاسم عبد العييي بن جعفر بن حممد الفارسي
 :عن النقاش من اثين عشر لريقاً  طريق احلمامي (2)

                                                           

 .2/55غاية النهاية  :ينظر .هـ 254 ةيويف سن ،اق بن وهب بن أعني بن سنان الربعي املكيحممد بن إسح :هو( 1)
 .1/205غاية النهاية  :ينظر .301يويف سنة  ،احلسن بن احلباب الدقاق أبو علي :هو( 2)
يــويف يف  ،(ط واإلتقــان والثقــة والعدالــةكــان مــن أهــل الضــب) :قــال الــداين ، تــان مقــرلً جلــيالً ضــابطاً وتــان مــؤذن املســجد احلــرام بعــد البــي ِّ (  3)

 .1/55النشر   :ينظر .يسعني ومائتنيو رمضان سنة أربع 
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ابن قرأ عليه  :(التجريد)عن احلمامي من تتاب  طريق نصر الشريازي (أ)

 .الفحام
وتتاب  ،له (الروضة)عن احلمامي من تتاب  طريق أيب علي املالكي (ب)

قرأ هبا ابن  :بن بليمة ا (تلخيصال)وتتاب  ، ابن الفحام (ريدالتج)
وقرأ ابن بليمة على عبد املعطي  ،الفحام على أيب إسحاق املالكي

 ،وأبو إسحاق ،وقرأ اهلييل ،للهييل (الكامل)تاب ومن ت ،السفاقسي
 .على أيب علي املالكي ،وعبد املعطي

قرأ هبا عليه  :(ستنريامل)عن احلمامي من تتاب  طريق أيب علي العطار (ت)
 ابن سوار.

قرأ هبا  :(املستنري)عن احلمامي من تتاب  طريق أيب علي الشرمقاين (ث)
 .ابن سوارعليه 

 ،له (اجلامع)عن احلمامي من تتايب  طريق أيب احلسن اخلياط (ج)
على الكرم  قرأ هبا أبو :(املصباح)ومن تتاب  ، ابن سوار (املستنري)و

 .وقرأ على أيب احلسن اخلياط ،أيب القاسم عبد السيد بن عتاب
 ابن  (اإلرشاد)عن احلمامي من تتاب  طريق أيب علي الواسطي (ح)

ومن  ،قرأ عليه هبا أبو العي القالنسي :أليب العي (الكفاية)و ،غلبون
 .قرأ هبا على أيب العي القالنسي :لحافظ أيب العالءل (غايةال)

قرأ هبا املعدل  :للمعدل (الروضة)عن احلمامي من تتايب  طريق القيسي (خ)
 .على حممد بن إبراهيم القيسي

 الكاملو) ،(للمعدل الروضة) عن احلمامي من تتايب طريق ابن هاشم (د)
 .هبا عليه قرل :(للهذيل
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قرأ هبا  :(للهذيل الكامل)عن احلمامي من تتاب  طريق أمحد بن مسرور (ذ)

 .عليه اهلييل
قرأ  :(لهذيلل الكامل)عن احلمامي من تتاب  طريق عبد امللك بن سابور (ر)

  .هبا عليه اهلييل
 املصباح)عن احلمامي من تتاب  طريق أيب نصر أمحد بن علي اهلباري (ا)

  .إىل آخر سورة الفتح هبا أبو الكرم عليهقرأ  :(أليب الكرم
وقرأ  .قرأ هبا عليه أبو الكرم :عن احلمامي طريق عبد السيد بن عتاب (س)

احلمامي يسع  فمجموع لرق .ا اثنا عشر على أيب احلسن احلمامي
 .عشر لريقاً 

قرأ عليه هبا أبو  :(أليب علي املالكي الروضة)عن النقاش من تتاب  طريق النهرواين (3)
 .علي املالكي

قرأ هبا ابن الفحام  :(البن الفحام التجريد)عن النقاش من تتاب  طريق السعيدي (4)
 .وقرأ على أيب احلسن علي بن جعفر السعيد  ،على أيب احلسني الفارسي

الكامل )و ،(التلخيص أليب معشر)عن النقاش من  الشريف الزيدي طريق (9)
ومن    ،وأيب القاسم اهلييل ،قرأ هبا عليه تل من أيب معشر الطرب  :(للهذيل

 .قرأ هبا على أيب معشر بسنده :(تلخيص ابن بليمةتتاب )
قرأ هبا املهدو  على  :(اهلداية للمهدوي)عن النقاش من تتاب  طريق ابن العالف (6)

وقرأ هبا على أيب احلسن علي بن حممد بن يوسف بن  ،احلسن القنطر  أيب
 .العالف

قرأ هبا ابن  :(املستنري البن سوار)عن النقاش من تتاب  طريق أيب إسحاق الطربي (1)
وقرل هبا على أيب إسحاق إبراهيم بن  ،والشرمقاين ،سوار على أبو  علي العطار

 .أمحد ابن إسحاق الطرب 
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قرأ هبا سبط اخلياط  :(املبهج لسبط اخلياط)النقاش من تتاب  عن طريق الشنبوذي (3)

وقرأ هبا على  ،وقرأ هبا على حممد بن احلسني الكارايين ،على أيب الفضل العباسي
 .أيب الفرج حممد بن أمحد الشنبوذ 

قرأ هبا أبو  :(غاية أيب العالء)ومن  ،(يب العزأ)عن النقاش من تتايب  السامريطريق  (5)
وقرأ على أيب حممد احلسن بن حممد الفحام  ،علي الواسطي العي على أيب

 .السامر 
الروضة )عن النقاش من تتاب  تكريت قاضيبن حممد بن جعفر طريق فرج  (10)

  .قرأ عليه أبو علي املالكي :(أليب علي املالكي
وقرأ العشرة على أيب بكر حممد بن احلسن بن حممد بن اايد بن سند ابن هارون النقاش 

  .ثالث وثالثون لريقاً  طرق النقاشفمجموع  .املوصلي
 :عن أيب ربيعة من لريقني (1)طريق ابن البنان .ب

 .قرأ على عبد السيد بن عتاب :(لشهرزوريااملصباح أليب الكرم من تتاب ) طريق (1)
  .قرأ على عبد السيد بن عتاب :(املفتاح البن خريونمن تتاب )لريق  (2)

  .أمحد بن عبد هللا البغداد  احلريبوقرأ عبد السيد على أيب عبد احلسني بن 
  .وقرأ على أيب حممد عمر بن حممد بن عبد الصمد بن الليث بن بنان البغداد 

 .على أيب ربيعة حممد بن إسحاق بن وهب بن أمين بن سنان الربعي املكي وابن بنان ،وقرأ النقاش
 .فمجموع لرق أيب ربيعة مخس وثالثون لريقاً 

 :من ثالث لرق وهي  عن البي ِّ اب طريق ابن احلب :الثاين
 :عن ابن احلباب من ثالث لرق (2) طريق أمحد بن صاحل .أ

                                                           

 .ه( 314)ت  ،تـان مقــرلً ااهـداً عابـداً صــاحلاً عـايل اإلســناد  ،حممــد عمـر بـن حممــد بـن عبــد الصـمد بـن الليــث بـن بنـان البغــداد  أبـو :هـو( 1)
  .1/100النشر  :ينظر

 390نـيل ابلرملـة يقـرئ هبـا حـىت مـات سـنة ) ،تان مقرلً ثقة ضـابطاً .صاحل بن عمر بن إسحاق البغداد  نييل الرملة أبو بكر أمحد بن :هو( 2)
  .1/100النشر  :ينظر .ه(
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قرأ هبا الداين على أيب الفرج حممد بن  :عن أمحد بن صاحل طريق ابن بشر األنطاكي (1)

وقرأ هبا على أيب احلسن علي بن حممد بن إمساعيل بن  ،يوسف ابن حممد النجاد
 .بشر األنطاتي

قرأ هبا الداين على فارس  :من لريق الداين وابن الفحام بن احلسن طريق عبد الباقي (2)
وقرأ هبا على أبيه  ،وقرأ هبا ابن الفحام على عبد الباقي بن فارس ،بن أمحد

 .وقرأ هبا فارس على عبد الباقي بن احلسن ،فارس
وقرأ الثالثة على أيب بكر أمحد بن  .(اإلرشاد)من تتابه  طريق عبد املنعم بن غلبون (3)

 .صاحل بن عمر بن إسحاق البغداد  نييل الرملة
قرأ هبا على  :(الكامل للهذيلتتاب )من  عن ابن احلباب  (1) طريق عبد الواحد بن عمر .ب

 .وقرأ على عقيل بن علي بن البصر  ،أيب العالء حممد بن علي الواسطي ببغداد
قرأ هبا على أيب و  ،قرأ هبا على عقيل بن علي بن البصر  :عن ابن احلباب طريق اخلزاعي .ت

  .لاهر عبد الواحد بن أيب هاشم البغداد 
وابن صاحل على أيب علي احلسن بن احلباب بن خملد الدقاق إ ا  أن ابن عمر  ،وقرأ ابن عمر

 ،وقرأ ابن احلباب .فمجموع لرق ابن احلباب ست لرق .وابن صاحل قرأ القرآن ،قرأ احلروف
  د بن عبد هللا بن القاسم بن انفع بن أيب بية البي ِّ وأبو ربيعة على أيب احلسن أمحد بن حمم

 . عن البي ِّ   إحدى وأربعون لريقاً مجموع لرق البي ِّ ف .املكي

                                                           

 :داد قــال عنــه اخلطيــب البغــ ،مل يكــن بعــد ابــن جماهــد مثلــه ،تــان إمامــاً جلــيالً ثقــة نبــيالً تبــرياً مقــرلً حنــوايً حجــة  ،عبــد الواحــد بــن عمــر :هــو( 1)
  .1/100النشر  :ينظر  .ه( وقد جاوا السبعني 345يويف يف شوال سنة ) ،)تان ثقة أميناً(
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 املطلب الثالث

 (1) قنبل :الراوي الثاين

بن خالد بن سعيد بن جرجة أبو عمر املخيومي مو اهم بن حممد حممد بن عبد الرمحن هو      
 :فقيل ،واختلف يف سبب يلقبه قنبالً  .اء ابحلجااشيخ القر   .قنبل :امللقب ،رأبو عم :وتنيته ،ياملك ِّ 
 استعماله دواء يقال له قنبيل معروف عند  :وقيل ،ألنه من بيت مبكة يقال هلم القنابلة :وقيل ،امسه

ن مائة ومخس ويسعون م ولد سنة .فلما أتثر منه عرف به وحيفت الياء ختفيفاً  ،الصيادلة لداء تان به
 .هجرة النيب 

ورحل الناس إليه من  .انتهت إليه مشيخة اإلقراء ابحلجاا ،تان إمامًا يف القراءة متقنًا ضابطاً      
 .األقطار

رجل من أهل الفضل  ألنه كان ال يليها إالَّ  ،كان على الشرطة مبكة) :قال أبو عبد هللا القصاع    
حكام على صواب فولوها لقنبل لعلمه وفضله ليكون ملا أيتيه من احلدود واأل ،واخلري والصالح

  .(عندهم
إن ذلك كان يف وسط عمره فحمدت سريته مث إنه طعن يف السن وشاخ وقطع ) :وقال اليهيب    

  .(اإلقراء قبل موته بسبع سنني وقلت وقيل بعشر سنني
 .قيام هبا مبكةوهو الي  خلفه يف ال ،الد بن حممد بن عون النب  محوأخي القراءة عرضاً عن أ    
أجل من وهو  -روى القراءة عنه عرضًا أبو ربيعة حممد بن إسحاق و  ، وروى القراءة عن البي ِّ     

وإسحاق بن أمحد اخلياعي مسع منه  ،وحممد بن عبد العييي بن عبد هللا بن الصباح ،- أصحابه
 ،ن هارون بن بقرةوأمحد بن حممد ب ،والعباس بن الفضل صهر األمري ،وحممد بن محدون ،احلروف

وعبد هللا بن أمحد  ،وحممد بن موسى اليينيب ،وحممد بن أمحد بن شنبوذ ،وأمحد بن موسى بن جماهد
وإبراهيم  ،وعلي بن احلسني بن الرقي ،وأمحد بن حممد اليقطيين ،وأمحد بن الصقر بن ثوابن ،البلخي

وعبد هللا بن  ،بن عيسى اجلصاصوحممد  ،بن عبد الرااق األنطاتي مسع منه احلروف ومل يعرض عليه
 ،وجعفر ابن حممد السرندييب ،وعبد هللا بن ثوابن ،وأبو بكر حممد بن حامد العطار ،عمر بن شوذب

 ،وعبد هللا بن جبري فيما ذتره اهلييل وهو من أقرانه ،ه حممدوعبد هللا بن محدون تيا مساه اهلييل ولعل  

                                                           

 .1/55النشر  ،14/34وسري إعالم النبالء  ،(3041رقم الرتمجة ) 2/169غاية النهاية  :ينظر( 1)
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الكسرو  يف قول مجاعة وقيل بل قرأ على اليقطيين  ونظيف بن عبد هللا ،وحممد بن عمرو بن عون

 .وتان على ست ويسعني سنة ،عنه
 .يويف سنة إحدى ويسعني ومائتني     

 :إسناد رواية قنبل
ال ي النب  قرأ قنبل على أيب احلسن أمحد بن حممد بن علقمة بن انفع بن عمر بن صبح بن عون املك ِّ     

 اس. املعروف ابلقو  
 .ياس على أيب اإلخريط وهب بن واضح املك ِّ قو  وقرأ ال     
ــــ املعروف ب ،يعلى أيب إسحاق إمساعيل بن عبد هللا بن قسطنطني املك ِّ أبو اإلخريط وقرأ      

  .(القسط)
  .وعلى شبل بن عباد املكيني ،وقرأ القسط على أيب الوليد معروف بن مشكان     
 .يها يف القراءة ابن تثري املك ِّ وقرأ معروف وشبل على شيخ مكة وإمام     
 :قنبل طريقا
  :لقنبل لريقان فقد رويت قراءيه عنهما    

 .(1)طريق ابن جماهد  :األول
 .(2) طريق ابن شنبوذ :والثاين

 :والطرق هيفعن أصحابه عن ابن تثري ما تأيت  ،ولكل واحد منهما عدة لرق
 :من لريقني وتل لريق من عدة لرق :ثريعن أصحابه عن ابن ت عن قنبلطريق ابن جماهد  :األول
 :عن ابن جماهد من أربع لرق (3) طريق أيب أمحد السامري .1

قرأ هبا الداين  :(التيسري)و (الشاطبية)عن السامر  من لريقي  طريق فارس بن أمحد .أ
وقرأ هبا على أيب  ،قرأ هبا على أيب بكر ابن نبت العروق :(تلخيص ابن بليمة)ومن  ،عليه

                                                           

  .1/135هاية غاية الن :ينظر .هـ 324يويف سنة  ،أبو بكر ،أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد :هو( 1)
 .2/92غاية النهاية  :ينظر .هـ 321يويف سنة  ،أبو احلسن ،حممد بن أمحد بن أيوب بن الص لت :هو( 2)
 ،مشـهور ضـابط ثقـة مـ مون) :قـال الـداين ،مقـرلً لغـوايً مسـند القـراء يف امانـه تـان  ،أمحد عبد هللا بن احلسني بـن حسـنون السـامر  أبو :هو( 3)

وقـد تكلـم فيـه  :قلـت) :قـال ابـن اجلـير  ،(وقل من ضبط عنـه نـن قـرأ عليـه يف أخـر أايمـه ،وحلقه الوهم ،ختل حفظهغري أن أايمه طالت فا
يــويف يف  ،(وتلقــى النـاس روايتهمــا ابلقبــول ولــذلك أدخلنامهــا كتابنــا ،ويف النقـاش إال  أن الــداين عــدهلما وقبلهمــا وجعلهمــا مــن طــرق التيســري

 .1/100نشر ال :ينظر .ه( 336احملرم سنة )
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على أيب القاسم قرأ هبا الصفراو   :(اإلعالن)ومن  .وقرأ هبا على فارس ،قليالعباس الص

 ،وقرأ هبا على عبد الباقي بن فارس ،وقرأ هبا على أيب القاسم بن الفحام .بن خلف هللا
 .وقرأ على أبيه

 :عن ابن جماهد من سبع لرق طريق أيب العباس بن نفيس .ب
 .ام عليهقرأ ابن الفح :(التجريد البن الفحام) طريق (1)
 .قرأ ابن شريح عليه :(الكايف البن شريح) طريق (2)
 .قرأ هبا الشريف موسى املعدل عليه :(روضة املعدل) طريق (3)
قرأ هبا الصفراو  على عبد املنعم بن حيىي  :(اإلعالن للصفراوي) طريق (4)

 .وقرأ عبد املنعم على ابن النفيس ،اخللوف
أيب عبد املنعم حيىي  قرأ هبا الصفراو  على :طريق )اإلعالن للصفراوي( (9)

  .وقرأ حيىي اخللوف على ابن نفيس ،اخللوف
 ،قرأ هبا الصفراو  على أيب احلسني اخلشابطريق )اإلعالن للصفراوي(  (6)

وقرأ  ،وأيب احلسن حممد بن أيب داود الفارسي ،وعبد القادر الصديف
 .الثالثة على ابن نفيس

 .قرأ هبا اهلييل عليه :(الكامل للهذيل) طريق (1)
قرأ هبا  :(العنوان أليب طاهر)و ،له (اجملتىب)عن ابن جماهد من تتاب  الطرسوسي طريق .ت

 .أبو لاهر بن خلف على أيب القاسم عبد اجلبار الطرسوسي
  .(القاصد)عن ابن جماهد من تتابه  طريق أيب القاسم اخلزرجي .ث

بن احلسني وفارس أربعتهم على أيب أمحد عبد هللا  ،وابن نفيس ،والطرسوسي ،وقرأ اخليرجي
 .فمجموع لرق السامر  أربع عشرة لريقاً  .بن حسنون السامر 
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  :عن ابن جماهد من ثالث لرق (1) طريق صاحل بن حممد .2
قرأ  :( لهالكفاية)من تتاب وسبط اخلياك  ،من لريقي ابن الطرب طريق اثبت بن بندار .أ

  .وقرل على اثبت بن بندار ،هبا أبو أمين الكند  عليهما
  .قرأ ابن سوار هبا على صاحل بن حممد :( لهاملستنريمن تتاب ) سوارابن طريق  .ب
قرأ هبا احلافظ أبو العالء اهلمياين على أيب بكر حممد بن  :طريق أيب بكر القطان .ت

 .وقرأ هبا على أيب بكر أمحد بن احلسني بن أمحد املقدسي القطان ،احلسني امليريف
على أيب الفتح فرج بن عمر بن احلسني الضرير واثبت ثالثتهم  ،وابن سوار ،وقرأ هبا قطان

 .الواسطي
فمجموع لرق صاحل أربع  ،وقرأ على أيب لاهر صاحل بن حممد بن املبارك املؤدب البغداد 

  .لرق
 .والسامر  على األستاذ أيب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد البغداد  ،وقرأ صاحل بن حممد

( يعلو السبعة البن جماهد)من تتاب هيه الرواية أسندت  إذاو  ،ةفمجموع لرق ابن جماهد مثان عشر 
 .(2)جداً فيكون يسع عشرة لريقاً 

 :من لريقني وتل لريق من عدة لرق عن قنبلطريق ابن شنبوذ  :الثاين
 :عن ابن شنبوذ من لريقني (3) طريق القاضي أيب الفرج .1

  :(طكفاية سبط اخليا)عن القاضي أيب الفرج من  طريق أيب تغلب .أ
  .وسبط اخلياط على أيب املعايل اثبت بن بندار ،قرأ أبو القاسم احلرير 

  .( أيضاً املستنري البن سوار) من تتابو 

                                                           

يــويف يف حــدود الثمــانني  ،مشــهوراً  ،عــايل الســند ،تــان مقــرلً متصــدراً حاذقــاً   ،لــاهر صــاحل بــن حممــد بــن املبــارك املــؤدب البغــداد  بــوأ :هــو( 1)
  .1/100النشر  :ينظر .وثالمثائة

  .1/51النشر  :ينظر( 2)
سـ لت ) :قـال عنـه اخلطيـب البغـداد  .تـان إمامـاً عالمـة مقـرلً فقيهـاً ثقـة  ،ريـر القاضي أبو الفرج املعايف بن اتراي بن لـراا النهـرواين اجل :هو( 3)

ولـو أوصـي  ،فقد حضـرت العلـوم كلهـا ،إذا حضر القاضي أبو الفرج) :وعن أيب حممد عبد الباقي قال ،(كان أعلم الناس  :الربقاين عنه فقال
  .1/101النشر  :ينظر . ستة يسعني وثالمثائة عن مخس ومثانني سنةيويف .(أحد بثلث ماله أن يدفع إىل أعلم الناس لوجب أن يدفع إليه
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 ،قرأ هبا أبو الكرم على عبد السيد بن عتاب :(املصباح أليب الكرمتتاب )ومن  

وابن سوار على أيب يغلب عبد  ،وعبد السيد ،وقرأ هبا اثبت ،واثبت بن بندار
  .هاب بن علي بن احلسن بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم امللحميالو 

 .فمجموع لرق أيب يغلب مخس لرق
  :(الكفاية لسبط اخلياطتتاب )عن القاضي أيب الفرج من   طريق أيب نصر اخلباز .ب

  .قرأ هبا سبط اخلياط على جده أيب منصور حممد بن أمحد بن علي اخلياط
قرأ هبا أبو الكرم على والده احلسن بن  :من ثالث لرق (املصباحتتاب )ومن  
  .وعلى عبد السيد بن عتاب ،وعلى أيب احلسن على ابن الفرج الدينور  ،أمحد

 .قرأ هبا على أيب نصر :(التلخيص أليب معشر)ومن تتاب 
واحلسني بن أمحد على  ،وعبد السيد ،والدينور  ،وأبو منصور ،وقرأ أبو معشر

  .د الوهاب اخلبااأيب نصر أمحد بن مسرور بن عب
  .فمجموع لرق أيب نصر مخس لرق

وأبو يغلب على القاضي أيب الفرج املعايف بن اتراي بن لراا  ،وقرأ أبو نصر
  .مجموع لرق القاضي أيب الفرج عشر لرقف ،النهرواين اجلرير 

 :عن ابن شنبوذ من ثالث لرق (1) طريق الشطوي .2
 :(املصباح لسبط اخلياط)وتتاب  ،(املبهج للشهرزوري)من تتاب  طريق الكارزيين .أ

وأبو الكرم الشهراور  على الشريف أيب الفضل عي الشرف  ،قرأ هبا سبط اخلياط
 .وقرأ على أيب عبد هللا حممد بن احلسني الكارايين ،العباسي

قرأ هبا على عبد هللا بن  :(الكامل للهذيل)عن الشطو  من تتاب  طريق السلمي .ب
 .أيب احلسني أمحد بن عبد هللا السلمي وقرأ هبا على ،حممد اليراع

                                                           

وأتثـر  ،جـال الـبالد ولقـي الشـيوخ ،تـان أسـتاذاً مكثـراً مـن تبـار أئمـة القـراءة  ،أبو الفـرج حممـد بـن أمحـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف الشـطو  :هو( 1)
وعلــل  ،ولــال عمــره فــانفرد ابلعلــو مــع علمــه ابلتفســري ،امســه وقــد اشــتهر ،ولكنــه اخــتص اببــن شــنبوذ ومحــل عنــه وضــبط حــىت نســب إليــه ،عــنهم

يــويف يف صــفر ســنة مثــان ومثــانني  ،(حــاذق ،مــاهر ،حــافظ ،نبيــل ،مشــهور) :قــال الــداين .تــان حيفــظ مخســني ألــف بيــت شــاهداً للقــرآن  ،القــراءات
  .1/101النشر  :ينظر .ومولده سنة ثالمثائة ،وثالمثائة
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قرأ هبا على أيب لاهر  :(اجلامع البن فارس)عن الشطو  من تتاب  طريق ابن سيار .ت

والكارايين  ،والسلمي ،وقرأ ابن سيار .أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن سيار
  .على أيب الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم بن يوسف الشطو  وآخرين

  .الشطو  أربع لرقفمجموع لرق 
والشطو  على األستاذ الكبري أيب احلسن بن حممد بن أمحد بن أيوب بن  ،وقرأ القاضي أبو الفرج

 ،وقرأ ابن شنبوذ .مجموع لرق ابن شنبوذ أربع عشرة لريقاً ف .الصلت املعروف اببن شنبوذ البغداد 
سعيد بن جرجة املخيومي  وابن جماهد على أيب عمر حممد بن عبد الرمحن ابن حممد بن خالد بن

  وقنبل على أصحاب ابن  وقرأ البي ِّ  .مجموع لرق قنبل اثنان وثالثون لريقاً ف .املكي املعروف بقنبل
  .أصحاب ابن تثري عليهوقرأ  ،تثري
 .مجموع لرق ابن تثري ثالث وسبعون لريقاً ف     
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 املطلب الرابع 

 

 اإلمام الشاطبي بقراءة ابن كثري املكيد اسنإ

وهو على الشيخ سليمان  ،أ اإلمام القاسم بن فرية الشاطيب على الشيخ حممد بن هذيلقر      
على  يالبز   رواية أمحد وقرأ الداين  ،بن جناح وهو على اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين

وهو على الشيخ أيب بكر حممد بن احلسن  ،قاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسيالشيخ أيب ال
وهو  ،يالبز   وهو على اإلمام أمحد  ،وهو على الشيخ أيب ربيعة حممد بن إسحاق الربعي ،النقاش

 ،على الشيخ فارس بن أمحد احلمصي قنبلرواية وقرأ الداين  .على اإلمام عبد هللا بن كثري املكي
وهو على اإلمام  ،وهو على الشيخ ابن جماهد ،يخ عبد هللا بن احلسني البغداديوهو على الش

 ،وقرأ ابن كثري على عبد هللا بن السائب .وهو على ابن كثري ،بقنبلحممد بن عبد الرمحن امللقب 
وقرأ ابن كثري أيضا  على جماهد بن  ،ومها عن النيب  ،وهو على أريب بن كعب وعمر بن اخلطاب

عن األمني  ومها عن النيب  ،وزيد ،وهو عن أريب بن كعب ،ومها على ابن عباس ،سودراب ،جرب
   .جربيل عن رب العز جل جالله وتقدست أمساؤه

 ابن كثري املكيبقراءة األول إسناد املؤلف 
وأشهد أن ال إله إ الَّ وحده ال  ،خلق اإلنسان علمه البيان ،احلمد هلل الذي علم القرآن       

 :وأشهد أن سيدان حممدا  عبده ورسوله القائل ،أورث كتابه من اصطفى من عباده ،هشريك ل
رركرم  م ن  تـ ع ل م  ال قرر آن  و ع ل م هر(( صلى هللا عليه وسلم وابرك وعلى آله وصحبه الكرام (3) ))خ يـ 

 .والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين
لقرابت تعلم القرآن الكرمي وتالوته على أهل فإن من أفضل  الطاعات وأعظم ا :أما بعد       

)اإلسناد العايل سنة  :ورحم هللا اإلمام أمحد بن حنبل حينما قال ،الدراية والرواية ابإلسناد املتصل
عمن سلف( لذلك يقول أفقر الورى لرمحة مواله خادم القرآن وأهله ) حممود شاكر حممد 

                                                           

 .(2505( والرتمي  )1492وأخرجه أبو داود ) ،61 ،5/66رواه البخار  (  1)
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فقرأ على شيوخ عصره  ،ر حممود العاين( لرتتيل كتابهالكرخي ( قد وفق هللا تعاىل األخ )حامد شاك

 ،اإلمام أبو عمرو البصري :ا( وهمالقرآن الكرمي ابلقراءات الثالث املرموز هلم يف الشاطبية بـ )مس
واإلمام انفع املدين ) ف جزته هبا ( وأخربته أين أرجـزت هبا من شيخنا  ،واإلمام ابن كثري املكي

 ، مصري احلموي( مدرس القراءات يف جامعة أم القرى مبكة املكرمةاملقرئ )حممد نبهان حسنني
 ،عـن شيخه حممد سليم بن أمحد احللواين ،وهو عن الشيخ املقرئ بكري بن عبد اجمليد الطرابيشي

عن الشيخ أمحد بن السيد رمضان منصور املالكي احلسين  ،عن الشيخ أمحد بن حممد احللواين
عن الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن  ،ن عامر بن علي العبيديعن الشيخ إبراهيم ب ،املصري

عن الشيخ أيب عبد هللا  ،عن الشيخ أيب السماح أمحد بن رجب بن حممد البقري ،عمر األجهوري
عن الشيخ علي بن حممد بن علي بن  ،عن الشيخ عبد الرمحن شحاذة اليمين ،حممد قاسم البقري

عن الشيخ  ،يخ حممد بن إبراهيم بن أمحد السمديسيعن الش ،خليل بن غامن اخلزرجي املقدسي
أبسانيده  ،عن اإلمام أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،أمحد بن أسد بن عبد الواحد األميوطي

  .املبسوطة يف كتابه التيسري يف القراءات العشر
  

 بالقراءات األربع عشرةالثاني إسناد املؤلف 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 .د هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهاحلم   
( لقد أجزت الشيخ احلافظ أبو سهيل جنم عبد هللا مطرفإين خادم القرآن الكرمي الشيخ ) :أما بعد

( ختمة كاملة للقرآن الكرمي ابلقراءات العشر من الشاطبية والدرة حامد شاكر حممود العاين)
وإين وهلل احلمد أروي القرآن الكرمي وقراءاته األربع عشر عن  ،املصحفواألربع الشواذ ورسم 

الشيخ الدكتور أمحد بن عبد الكرمي الشوكي الكبيسي قرأت  :أوهلم .مشاخيي السادات األفاضل
الشيخ حمسن بن خليل بن درويش الشرقاوي الطاروطي  :واثنيهم ،عليه السبعة يف الفلوجة

العشر الصغرى من الشاطبية والدرة والعشر الكربى من الطيبة قرأت عليه القراءات  ،املصري
وما يتعلق بعلم  ،والوقف واالبتداء ،(3)وعقيلة أتراب القصائد يف رسم املصحف ،واألربع الشواذ

علوم القراءات عن حممد نوري بن حممد بن طه  الشوكةويروي  .القراءة كافة إابن إقامته يف بغداد
                                                           

 .ه(950منظومة يف الرسم القرآين لإلمام الشاليب )ت(  1)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

27 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
هيم بن فاضل املشهداين عن عبد الفتاح اجلومرد عن حممد صاحل املشهداين عن الشيخ إبرا

اجلوادي عن أمحد بن عبد الوهاب اجلوادي عن شيخه حيىي أفندي عن حممد أمني احلافظ بن عبد 
القادر الشهري اببن عبيدة عن حممد البصريي عن خليل اخلطيب عن حسن املصري عن علي 

الشيخ أمحد بن حممود  :القراءات عن شيوخ منهم علوم حمسن املصريويروي  .الشرباملسي )ح(
الطنب آل عكش عن عبد الفتاح هنيدي عن حممد أمحد بن املتويل عن أمحد الدري املالكي 

وقال سلمونة أروي القراءات عن إبراهيم العبيدي  ،التهامي عن أمحد بن حممد املعروف )سلمونة(
وكالمها عن أمحد بن عمر اإلسقاطي  ،يعن عبد الرمحن بن حسن األجهوري والشيخ علي البدر 

عن حممد بن أمحد الدمياطي عن أمحد بن عبد الغين الدمياطي الشهري ابلبناء عن أيب الضياء علي 
ويروي الشرباملسي  ،ابلشرباملسيويتصل سند الشيخني الشوكة وحمسن  ،بن علي الشرباملسي

بن سالم الطبالوي عن أيب حيىي زكراي عن عبد الرمحن اليماين عن والده شحاذة اليماين عن انصر 
األنصاري عن أيب نعيم رضوان بن حممد العقيب عن حممد النويري املالكي عن اإلمام حممد 

ويروي اجلزري عن ابن اللبان عن صهر الشاطيب األندلسي الكمال الضرير عن اإلمام  ،اجلزري
د هللا حممد غالم الفرس عن أيب ويروي الشاطيب عن أيب عب ،أيب حممد القاسم الشاطيب األندلسي

وقال  ،داود بن سليمان بن جناح عن اإلمام احلجة أيب عمرو عثمان بن سعيد األموي الداين
قال ثىن أبو احلسن اهلامشي  ،اإلمام الداين رواية حفص حدثنا هبا أبو احلسن بن غلبون املقرئ

 :قال ،قرأت على حفص :قال قرأت على عبيد الصباح :ابلبصرة ثىن أبو العباس األشناين قال
وقرأ عاصم   ،قرأت على عاصم )ح( وقرأ عاصم على أيب عبد الرمحن عبد هللا بن حبيب السلمي

وأخذ أبو عبد الرمحن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن  ،كذلك على أيب مرمي زر بن حبيش
( كلهم عن رسول هللا أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بن اثبت وعبد هللا بن مسعود )رضي هللا عنهم

صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن جربيل عليه السالم عن اللوح احملفوظ عن رب العزة 
وأجزته هبا وله حق اإلجازة  ،وإن هذا السند ثبت اتصاله وشهرته وترامجه يف مضانه ،تبارك وتعاىل

وأن ال ينساين ومشاخيي من  وأوصيه بتقوى هللا يف السر والعلن ،بشروطها املعتربة عند العلماء
 .وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،دعواته

 خادم القرآن
 الشيخ الدكتور جنم عبد هللا مطر
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 ةاملقرئ للقراءات األربع عشر

 
 املبحث الثاين

 املطلب األول
 املكي ل قراءة ابن كثريأصو
فله بني ا استعاذة والبسملة وأول السورة  :مذهبه يف قراءة االستعاذة عند البدء ابلقراءة .1

  :أربعة أوجه
  .الوقف على اجلميـع .أ

  .وصل اجلميع .ب
  .الوقف مث الوصل .ت
  .الوصل مث الوقف .ث

   :أما ا ابتداء بسورة براءة ففيها وجهان
  .وصل ا استعاذة أبول براءة .أ

  .لوقف على ا استعاذة وا ابتداء أبول براءةا .ب
  :البسملةمذهبه يف قراءة  .2

وجيوا له اإلييان ابلبسملة ويرتها عند القراءة من  ،اإلييان هبا يف أول السورة ما عدا براءة .أ
  .(1)أواسط السور  ا فرق يف ذلك بني براءة وغريها 

 :بني السورينيوأما قراءة البسملة  .ب
ثالثة   السوريني يف مجيع القرآن إ ا  بني األنفال وبراءة فله فيهاأنه يثبت البسملة بني (1)

  .والثالثة من غري بسملة .الوصل ،(3)السكت ، (2) وقفال :أوجه

                                                           

 .33املفصل الكامل ص  :ينظر .ذهب بعض العلماء إىل استثناء وسط براءة فأحلقه أبوهلا يف عدم اجلواا اإلييان هبا( 1)

 .لتنفس بنية استئناف القراءةقطع الصوت على آخر السورة السابقة مع ا :يعريف الوقف( 2)

 .الوقف على آخر الكلمة وقفة لطيفة من غري ينفس :السكت( 3)
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وأما إذا تانت السورة قبلها يف الرتييب تأن وصل آخر سورة اإلسراء مثاًل أبول  (2)

  .األعراف فقد يعني اإلييان ابلبسملة
 ،والسكت ،الوقف :براءة مع أول براءة فله فيها ثالثة أوجهوأما حكم أ  سورة قبل  (3)

وأما حكم أ  سورة بعد براءة مع براءة سورة النور وأول  .والوصل من غري بسملة
وأما حكم قراءة آخر سورة براءة مع  .التوبة فيتعني له الوقف وميتنع السكت والوصل

 .أوهلا فيتعني الوقف وميتنع السكت والوصل
وهيا هو ميهب  ،أربع حرتات التوسط :ومذهبه يف املتصل ،القصر :نفصلاملمذهبه يف  .3

هيا  ،وأما ما ذهب إليه ابن اجلير  فاملتصل عنده ثالث حرتات قو ًا واحداً   ،اإلمام الشاليب
  :أما إذا اجتمعا فإليك التفصيل ،إذا جاءا منفردين

م نرون  مب  ا أرن ز ل  و الَّذ ين  ﴿ :إذا اجتمع مد منفصل مع متصل يف تقوله يعاىل .أ يـرؤ 
ل حرون  .إل ي ك   قصر املنفصل  :فميهب اإلمام الشاليب هو ،(3) ﴾....... و أرو ل ئ ك  هرم  ال مرف 

ومد املتصل  ،أما ميهب ابن اجلير  وغريه فهو قصر املنفصلو  ،حرتات ومد املتصل أربع
  .ثالث حرتات

إنَّ الَّذ ين  ك ف رروا س و اٌء ﴿ :اىلأما إذا يقدم املتصل على املنفصل تما يف قوله يع .ب
أما و  ،فيمد املتصل أربع حرتات ويقصر املنفصل  (2) ﴾.... و ع لى أ ب ص ار ه م  .عل ي ه م  

 .ويقصر املنفصل ،ميهب ابن اجلير  فإنه ميد املتصل ثالث حرتات
ه ثالثة إذا تان املوقوف عليه مفتوحًا أو منصواًب فل :ما تأيت يف العارض للسكون مذهبه .4

  :أوجه
  .القصر مع السكون احملض .أ

 .التوسط مع السكون احملض .ب
 .الطول مع السكون احملض .ت

  :وإما إذا تان املوقوف عليه جمروراً أو مكسوراً ففيه أربعة أوجه
  .القصر مع السكون احملض .أ

                                                           

 .4 :سورة البقرة( 1)

 .6 :سورة البقرة( 2)
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  .التوسط مع السكون احملض .ب
  .الطول مع السكون احملض .ت
  .الر وم مع القصر .ث

  :وقوف عليه مرفوعاً أو مضموماً ففيه سبعة أوجهوأما إذا تان امل
  .القصر مع السكون احملض .أ

 .التوسط مع السكون احملض .ب
 .الطول مع السكون احملض .ت
 .القصر مع اإلمشام .ث
 .التوسط مع اإلمشام .ج
 .الطول مع اإلمشام .ح
 .القصر مع الر وم .خ

  .نما وقعتوأي :اهلمزويصلها بواو سواء أكان بعدها مهز أم غري  (ميم اجلمع)يضم  .9
فإن تانت مكسورة أشبعها بياء  :وحترك ما بعدها له صلة هاء الضمري إذا سكن ما قبلها .6

ع ق لروهر ﴿، وإن تانت مضمومة أشبعها بواو حنو (1) ﴾ف يه  هردى﴿حنو  ،مبقدار حرتتني
 .﴾و هرم  

ضمُّ اهلاء  أو واو ،أو الم ،له يف ضمري الغيب سواء أكان مذكرا  أم مؤنثا  إذا وقع قبله فاء .1
و هرو  ﴿ ،﴾فـ هرو  و ل يـ هرم﴿ :فأمثلة ضمري الغيب امليتر ،وتسرها يف املؤنث ،يف امليتر

 .(2) )و ه ي( ،)ف ه ي(وأمثلة ضمري الغيب املؤنث  ،﴾و ل يـ هرم
اهلمزة الثانية من اهلمزتني يف الكلمة الواحدة بني بني من غري إدخال ألف  (3) يسهل .3

 .نذرهتم()أأ ،حنو )أأنتم( :بينهما
  :فلراوييه ما تأيت أما يف اهلمزتني من كلمتني .5

                                                           

 .وتسروا اهلاء فصارت )فيهي( ،إن أصل هيه اهلاء )فيهو( مث قلبوا الواو ايًء للياء اليت قبلها( 1)

ألن  ،﴾هل ـ و  احل ـ د يث  ﴿فلـو تانـت أصـلية سـكنت اهلـاء ايفاقـاً حنـو  ،املتقدمـة علـى الضـمري اائـدة  ابد من أن يكون األحـرف :مالحظة مهمة( 2)
 .الالم هي من بُنية الكلمة والي  بعدها ليس بضمري الغائب

 ،يف النطـــق هـــو يغيـــري يـــدخل علـــى اهلمـــية فيســـهلها :والتســـهيل ،وهـــو ضـــد التحقيـــق ،أ  يـــهل اهلمـــية واأللـــف بـــدون مـــد  :التســـهيل بـــني بـــني( 3)
 .215 :ومرشد القارئ ،2/225 :لسان العرب )سهل( :ينظر .ويتسامح املتكلم هبا من غري حتقيق ونرب
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األوىل إن تانتا مفتوحتني لوقوع اهلمية إبسقاط  هايقرأ يفالبز    :إذا كانتا متفقتني ابحلركة .أ

ها مع املد والقصر إذا تانتا تسهيلوب ،حرف املد قبل مهي مغري ابإلسقاط حنو )جا أمران(
 :القصر ووجه ،النظـر لألصل :املده ووج ،﴾ء  إنه ؤال﴿ :وـحنمكسوريني أو مضمومتني 

  :فيقرأها يف أحد ثالثة يف اهلمييني املتفقتني قنبل وأما .التسهيلض بعار د ا اعتدا
  .بتسهيل الثانية بني بني وحتقيق األوىل (1)
ست لوياًل  مد من جنس حرتة ما قبلها فيمد للساتن حرف اهلمية الثانية إبدال (2)

  .حرتات
 .سقاطإلاب يكالبز    (3)

وفيها يسهيل الثانية  ﴾ج اء  أرمَّة﴿ :حنو مفتوحة فمضمومة :وتما تأيت إذا كانتا خمتلفتني .ب
مضمومة و  .فيها يسهيل الثانيةف ﴾جاء  إ خ و ة﴿ :حنو مفتوحة فمكسورةو  .وحتقيق األوىل

مكسورة و  .)يشاُء َونت(ل الثانية واوًا مفتوحة ييبدففيها  ﴾ت ش اءر أ ن ت  ﴿ :حنو فمفتوحة
مضمومة و  .ل الثانية ايًء مفتوحةييبدففيها  ﴾يةء ام ن  السَّم اء  ﴿ :حنو فمفتوحة

أو يسهيلها بني  ،إما إبداهلا واوًا مكسورة :ففيها وجهان ،﴾ي ش اءر إ ىل  ﴿ :حنو فمكسورة
 .واإلبدال مقدم يف األداء ،بني

 .ال مييل ابن كثري شيئا  يف القرآن .10
ها مهزة قطع مفتوحة أو مهزة وصل مقرونة بالم يفتح ايءات اإلضافة إذا كان بعد .11

 .وسوف نيتر ذلك ابلتفصيل عند فرش املصحف ،التعريف أو جمردة منها
ينقل حركة اهلمزة إىل السني قبلها مع حذف اهلمزة يف لفظ فعل األمر من  .12

ئـ لروا هللا  ﴿ :إذا تان قبل السني واو حنو :وتيفما ورد ومن أمثلة ذلك ،السؤال أينما وقع  و س 
ر  ﴿ :أو فاء قبل السني حنو ،)و س لروا(يقرأ  ﴾م ن  ف ض ل ه ئـ لروا أ ه ل  الذَّك   .)ف س لروا(يقرأ  .﴾ف س 

 .(القرر انفتقرأ ) ﴾ال قرر ء ان﴿ونقل حرتة اهلمية إىل الراء مع حيف اهلمية وقفاً ووصالً يف 
ويف  ،(قنبلو ،يبز   الواخلالف بني راوييه ) ،يثبت بعض الياءات الزائدة وصال  ووقفا   .13

 .سنيترها عند يناوهلا إبذن هللا يف فرش املصحفبعض الكلمات اليت 
يقرأها   ﴾ر مح  تر هللا  و بـ ر ك اترهر ﴿حنو  يقف على التاءات املرسومة يف املصاحف ابهلاء .14

 ... وهكيا.(رمحهوقفاً )
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ر اط( .19 ر اط( ابلسني )سراط( ،يقرأ لفظ )ص  خبلف  قنبلوهي رواية  .)السراط( ،)الص  

 .يالبز   عن 
 .(1) الطاء يف )خطوات( أينما وقعت يف القرآن يالبز   خبلف عن  قنبليضم  .16
 :يف حنو وإدخال ألف مع املد الالزم بتشديد التاء قنبلخبلف عن  يالبز   انفرد  .11

 .(2)( و ال تَـّي انَّرواقرأها ) ﴾و ال تَّيمَّمروا﴿
على  ﴾و ل و  ش اء  هللار أل ع نـ ت كرم  ﴿ :يعاىل من قوله قنبلاهلمزة خبلف عن  يالبز   سهــل  .13

 .(3)إحدى الروايتني
 .بكسر الباء )الب يوت( ﴾ال بريوت﴿ قرأ ابن كثري .15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .هي لغة متيم وأسد )خط وات(فلغة اإلسكان  ،هي لغتان( 1)

التشـديد يـدل علـى إدغـام األوىل يف الثانيـة ف ،)وال تعاونوا( :والتفاعل حنو قوله يعـاىل ،اتء التفعل :والثانية ،اتء املضارعة :األوىل :أصله اتءان (2)
 .وعدمه على حيف أحديهما ،ختفيفاً 

والتحقيـــق فيـــه مـــن روايـــة  ،ويف اجلمـــع بــني األمـــرين مجـــع بـــني اللغتـــني ،والتســـهيل نظـــراً للخفـــة ،روايــة التحقيـــق نظـــراً إىل األصـــل يف اهلمـــية :أ ( 3)
 .وابن احلباب عنه ،والتسهيل من رواية أيب ربيعة ،اخلياهي وابن هارون عنه
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 املطلب الثاين

 آيات القرآن على مذهب 
 
 ابن كثري املكيطريقة عد

بن جرب عن ابن عب اس عن عن جماهد  هو ما رواه اإلمام الداين بسنده إىل عبد هللا بن تثري القارئ     
وفيه روايتان إحدامها عن أيب بن تعب ومجلة   هللا عن رسول رضي هللا عنه عن أيب بن تعب 

  .(6215)ومجلة اآلايت فيها  ،يعيني والثانية عن غري ُأيب بال ،(6221)اآلايت فيها 
وعدد آي القرآن يف املكيني ستة  :ضلقال الف) :يذِّْتــر عـدد املك ِّ يف قال أبو عمرو الداين      

 .(1) (ئتان وعشر آايتاستة آالف وم :ويف قول أيب بن كعب .ئتان وتسع عشرة آيةاآالف آية وم
  :املكيالع د    حسبسرو ر  القرر آن  الكرمي   ايتعد در آ
 املائدة ،(372) النساء ،(200) آل عمران ،(2) خبلف عنه (232) ، البقرة( 7) الفاحتة

 ،(309) يونس ،(330) التوبة ،(76) األنفال ،(206) األعراف ،(367) األنعام ،(322)
 ،(323) النحل ،(99) احلجر ،(23) إبراهيم  ،(33) الرعد ،(333) يوسف ،(323) هود

 (77) احلج ،(333) األنبياء ،(333) طه ،(99) مرمي ،(302) الكهف ،(330) اإلسراء
 ،(92) النمل ،(226) الشعراء ،(77) الفرقان ،(62) النور  ،(339) املؤمنون ،(3) خبلف عنه

 ،(30) السجدة ،(33) لقمان ،(3)خبلف عنه (29) الروم ،(69) العنكبوت ،(33) القصص
 الزمر ،(36) ، ص( 332) الصافات ،(32) يس ،(32فاطر ) ،(23) سب  ،(73) األحزاب

 اجلاثية ،(26) الدخان ،(39) الزخرف ،(20) الشورى ،(23) فصلت ،(33) غافر ،(72)
 الذارايت ،(32) ق ،(33) احلجرات ،(29) الفتح ،(39) حممد ،(33) األحقاف ،(36)
 احلديد ،(99) الواقعة ،(77) الرمحن ،(22) القمر ،(63) النجم ،(37) الطور ،(60)
 املنافقون ،(33) اجلمعة ،(33) الصف ،(33) املمتحنة ،(23) احلشر ،(23) اجملادلة ،(23)

                                                           

  .15ص  آ  القرآن يف عد ِّ  البيان :ينظر (1)

 :ينظــر .(ولــيس بصــحيح ،إن املكــي يعــد ها :قيــل) :قــال الــداين .(232)البقــرة  ﴾وال يضــار  كاتــٌب وال شــهيدٌ ﴿ :قولــه يعــاىلاخلــالف يف ( 2)
 .( آية239فعدد آايت سورة البقرة يف املكي ) .140البيان يف عد آ  القرآن ص 

ــل مني  ﴿ :قولــه يعـاىلاخلـالف يف ( 3) ــو  مس َّــاكرمر املرس  ، بــل جــيم  ، ومل يـيتر الــداين فيهــا خالفـاً  ذتــر الشــاليب اخلـالف يف عــدها لــهفقـد  .﴾ ابحلــجهر
 .آية ابعتبار عد ِّها (11)عدد آايت سورة احلج ف .وأتثر العلماء على عد ِّها ،بعد ِّها له بدون خالف

ويف يغلبون ) :ه بقولهوأشار إىل ضعف ،يف عدها له الش اليب هذتر  .(4 الروم) ﴾و هرم م  ن بـ ع د  غ ل ب ه م  س يـ غ ل برون  ﴿ :اخلالف يف عد قوله يعاىل (4)
 .آية ابعتبار عدها (95) ، وبيلك يكون عدد آايت سورة الروم عنده يف عدها له ر الد اين خالفاً ، ومل ييت(  يس ر  اخللف جاء ومل
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 احلاقة ،(22) القلم  ،(33) امللك ،(32) التحرمي ،(32) الطالق ،(33) التغابن ،(33)
 ،(3)خبلف عنه (20) املزمل ،(27) يالبز   وعند ( 23) اجلن ،(30) نوح ،(33) املعارج ،(22)

 ،(2)خبلف عنه( 30) النب   ،(20) املرسالت ،(33) اإلنسان ،(39) القيامة ،(22) املدثر
 االنشقاق ،(36) املطففني ،(39) االنفطار ،(29) التكوير ،(32) عبس ،(32) النازعات

 البلد ،(32) الفجر ،(26) الغاشية ،(39) األعلى ،(37) الطارق ،(22) الربوج ،(22)
 ،(3) تنيال ،(3) الشرح ،(33) الضحى ،(23) الليل ،(3)خبلف عنه (32) الشمس ،(20)

 التكاثر ،(30) القارعة ،(33) العادايت ،(9) زلةالزل ،(3) البينة ،(6) القدر ،(20) العلق
 الكافرون ،(3) الكوثر ،(6) املاعون ،(2) قريش ،(2) الفيل ،(9) اهلمزة ،(3) العصر ،(3)
 .(7) الناس ،(2) الفلق ،(2) اإلخالص ،(2) املسد ،(3) النصر ،(6)
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، وتـيلك الـداين نـص علـى اخلـالف يف  الشاليب يف عـدها لـه ه، ذتر  )امليمل( ﴾ك م ا أ ر س ل ن ا إ ىل  ف ر ع و ن  ر سروال  ﴿ :قوله يعاىلاخلالف يف عد  (1)
 :اً ، وقـال أيضـ( ويف املكـي مـن روايت نـا) :(20، وقـال عـن الـرقم ) ابعتبـار عـدها ةآي (20)، و  آيًة ابعتبار عدم عد ِّها (15)عد ِّ آ ِّ السورة بني 

لك يكـون عـدد آايت سـورة وبـي .219البيان يف عد آ  القرآن ص  :ينظر .(وهو الصَّحيح للمك  ي -أي عد وا هذه اآلية  -وعدها الباقون )
 .آيًة ابعتبار عدها (20) عند املكي ملاملي 

ااب  ق ر يبا  ﴿ :قوله يعاىلاخلالف يف ( 2) كرم  ع ذ  ، وذتـر أن  يآيـة للمكـ (40)، والـداين جـيم أبهنـا  ها لـهيف عـد اليبالش ـ ه، ذتر  (النبأ) ﴾إ انَّ أ نذ ر ان 
 .، يعد هيه اآلية للمك ِّي أيضاً  للعد تثريًا من الكتب اليت يعرضت  ، مع أن هيه اآلية يعدها البصر  فقط

بروهر فـ ع ق رروه اف  ﴿ :قوله يعاىلاخلالف يف ( 3) عد ِّ آ  هيه  على اخلالف يف الداين نص، وتيلك  ها لهالش اليب يف عد هذتر  .(الشمس) ﴾ك ذَّ
، ويف روايتنا عن الفضل بن شاذان أن  وقد قيل إنَّ املكيَّ وافقه على عدها) :قال مث ،ها لهف القول بعده أشار إىل يضعيويالحظ أن .السورة

آية  (19) ورة الشمس عند املكيوبيلك يكون عدد آايت س .(33 و 219ص  البيان يف عد آ  القرآن :ينظر .(املدين األول انفرد بعدها
 .اهابعتبار عدم عد
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 الفصل الثاين

 املبحث األول
 براوييه 

 
 املبحث الثاين

 
 املبحث األول

 
 
 (2) ﴾و آايهترا س ب عر  (1) مكيةٌ  ل ف احت  ة  اسرور ةر ﴿( 3) 

 (ملكحبيف األلف ) ابن كثريقرأها  :﴾م ال ك﴿( 3)آية. 
 ر اط﴿( 7و 6)اآليتان ر اط﴿ ﴾الص     .(سراط) ،(السراطابلسني ) لـقنبقرأها  :﴾ص 
( وهكيا يف مجيع عليهمو)ع عند الوصل مع وصلها بواو لفظًا ـميم اجلم ابن كثريضم  :﴾ع ل يـ هرم﴿

 .القرآن
 ﴾اجل رز ءر األ و لر ﴿
 
 (3) ﴾ما ئت ان  و سٌت ومثانرون   ال بـ ق ر ة  مدن يٌة و آايتـره  اسرور ةر ( ﴿2)

                                                           

وقيـل نيلـت مـريني مـرة مبكـة ومـرة ابملدينـة والصـحيح  ،ومدنيـة يف قـول أيب هريـرة وجماهـد وعطـاء ،سورة الفاحتة مكية يف قول ابـن عبـاس وقتـادة( 1)
 .45ومرشد اخلالن ص  .4عد ِّ آ  القرآن ص  وحتقيق البيان يف ،113إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر ص  :ينظر .األول

يف عــد مرشــد اخلــالن  :ينظـر .اآلايت رؤوسوكــذلك ال خــالف بينهمــا يف  ،ي والكــويف ا خـالف ابإلمجــاع يف عــدد آايهتـا بــني العــددين املك ِّـ( 2)
  .45ص آ  القرآن 

 :بينهمـا يف رؤوس اآلايت الفاخلـووجـه  .كـويف ييـة واحـدةعدد آايهتا حسب العدد املك ِّي مائتان ومخس ومثـانون آيـة فقـد خـالف العـدد ال (3)
 ( آيـة واحـدة 202( و )201وجعـل اآليتـني خبلـف عنـه ) ،﴾هرـدى  ل ل مرتَّق ـني   ...بالــم ذلـك الكتـا﴿ ( آيـة واحـدة 2( و )1اآليتني ) فقد جعل 
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 (1)( فيهي هدى) مديةبصلة هاء الضمري بياء  ابن كثريقرأ  :﴾ف يه  هردى  ﴿( 2)آية. 
 بصلة امليم وصالً  ابن كثريقرأها  :﴾ر ز قـ ن اهرم  يـرن ف قرون  ﴿( 3)آية. 
 (2)هيا هو ميهبه املد املنفصل و  ابن كثريقصر  :﴾و م ا أرن ز ل  ﴿ ﴾مب  ا أرن ز ل  ﴿( 3)آية . 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه م  ء أ ن ذ ر تـ هرم  ﴿( 6)آية، 

بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري  ابن كثريقرأها  :﴾ء أ ن ذ ر تـ هرم  ﴿فميهبه هو القصر. 
 .إدخال ألف بينهما

 وتسر الدال  بضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها ابن كثري هاقرأ :﴾ون  و م ا خي  د عر ﴿( 9)آية
 .(خير اد عرون  )
 (ك ذ  برون  ير ) بضم الياء وفتح الكاف ويشديد اليال ابن كثري هاقرأ :﴾ي كذ برون  ( ﴿30)آية. 
 فصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملن ابن كثريقرأها  :﴾هل رم  ء ام نروا﴿( 33)آية، 

وصاًل إببدال اهلمية الثانية واوًا خالصة مفتوحة  ابن كثريقرأها  :﴾الس ف ه اءر أ ال﴿ .فميهبه هو القصر
 .(السفهاءر و الوحتقيق األوىل )

 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾م ع كرم  إ منَّ ا( ﴿33)آية، 
 .فميهبه هو القصر

 (فيهي ظلمات) مديةبصلة هاء الضمري بياء  ابن كثريقرأ  :﴾ف يه  ظرلرم اتٌ ﴿( 39)آية. 
 و أ ب ص ار ه م  ﴿ .(فيهي و إ ذ ا) مديةقرأ ابن تثري بصلة هاء الضمري بياء  :﴾ف يه  و إ ذ ا﴿( 20)آية
 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾إ نَّ 
 ترم  أ م و ات  ﴿( 23)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾و كرنـ 

 .(إليهي ترجعون) مديةبصلة هاء الضمري بياء  ابن كثريقرأها  :﴾إ ل ي ه  تـرر ج عرون  ﴿ .فميهبه هو القصر
 (3)( إ ين    بفتح الياء وصاًل ) ابن كثريقرأها  :﴾إ ين   أ ع ل مر ﴿( 30)آية. 

                                                                                                                                                                             

ــن  يـ قرــولر ر بَـّن ــا﴿ ــاب  .....و مــنـ هرم  م  س  ــريعر احل  ي ســر  ﴿آيتــني ( 215)جعــل اآليــة و  ،﴾و هللار س  ــر  و ال م  ــ  لرون ك ع ــن اخل  م  ــاذ ا يـرن ف قرــون   ....ي س  و   ﴾م 
ــاقرــل  ﴿ ــررون   .....فيهم  ــم  تـ تـ ف كَّ ال أتخــذه ســنة وال ﴿و  ﴾هللا ال إلــه إالَّ هــو احلــي القيــوم﴿( آيتــني 294تــيلك جعــل آيــة الكرســي )و  ،﴾ل ع لَّكر

 .92ومرشد اخلالن ص  .4آ  القرآن ص  حتقيق البيان يف عد ِّ و  ،129 اإلحتاف ص :ينظر .﴾وهو العلي العظيم....نوم

وإن   ،فـإن تانـت مكسـورة أشـبعها بيـاء حنـو )فِّيـهِّ ُهـدى( ،وحترك مـا بعـدها ،يف صلة هاء الضمري املضمومة إذا سكن ما قبلهاهيا هو ميهبه ( 1)
 .(ع ق لروهر و هرم  تانت مضمومة أشبعها بواو حنو )

 .وأما املنفصل فال يتحقق عنده إ ا  القصر ،)أربع حركات(تصل عند ابن تثري اليب إىل أن مد املذهب اإلمام الش( 2)

 :هي 99ص  للقاضي جاء يف البدور الياهرةثالثة فروق تما  .بني ايء اإلضافة وايءات اليوائد ؟الفرق ( 3)
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 (1)مع املد والقصر وحتقيق الثانية بتسهيل اهلمية األوىل  يالبز   قرأها  :﴾ه ؤالء  إ ن﴿( 33)آية .

   :بوجهني قنبل قرأهاو 
 .الثانية بني بنيسهيل قيق اهلمية األوىل ويحت :األول
( فيمد هؤالء  ينتنة )حرف مد من جنس حرتة ما قبلها أ  إبداهلا ايء سا  اهلمية الثانية إبدال :الثاين

 .للساتن لويالً 
  :فيها ستة أوجه لقنبلفيصري  ﴾ص اد ق ني  ﴿ و ﴾ه ؤالء  إ ن﴿ يف هيه اآلية اجتمع :مالحظة

 .﴾ص اد ق ني  ﴿مع قصر ﴾ ه ؤالء  إ ن﴿ يفبني بني  يسهيل الثانية :األول
  .﴾ص اد ق ني  ﴿مع يوسط  ﴾ ه ؤالء  إ ن﴿ يف بني بني يسهيل الثانية  :الثاينو 
  .﴾ص اد ق ني  ﴿مع الطول يف ﴾ ه ؤالء  إ ن﴿ يف بني بني يسهيل الثانية :الثالثو 
 .﴾ص اد ق ني  ﴿مع قصر ﴾ ه ؤالء  إ ن﴿ يف إبدال الثانية :الرابعو 
 .﴾ص اد ق ني  ﴿مع يوسط ﴾ ه ؤالء  إ ن﴿ يف إبدال الثانية :اخلامسو 
 .﴾اد ق ني  ص  ﴿مع الطول يف ﴾ ه ؤالء  إ ن﴿ يف إبدال الثانية :السادسو 
  :ستة أوجه أيضاً  يلبز   لو

  .﴾ص اد ق ني  ﴿وقصر  ،﴾ه ؤالء  إ ن﴿يف  وىل بني بني مع القصريسهيل األ :األول
  .﴾ص اد ق ني  ﴿ويوسط  ،﴾ه ؤالء  إ ن﴿يف  وىل بني بني مع القصريسهيل األ  :الثاينو 
  .﴾ص اد ق ني  ﴿يف والطول  ،﴾ه ؤالء  إ ن﴿ يف وىل بني بني مع الطوليسهيل األ :الثالثو 
   .﴾ص اد ق ني  ﴿وقصر  ،﴾ه ؤالء  إ ن﴿ يف وىل بني بني مع املديسهيل األ :الرابعو 
  .﴾ص اد ق ني  ﴿وقصر  ،﴾ه ؤالء  إ ن﴿ يف وىل بني بني مع املديسهيل األ :اخلامسو 
  .﴾ص اد ق ني  ﴿وقصر  ،﴾ه ؤالء  إ ن﴿ يف وىل بني بني مع املديسهيل األ :السادسو 

  .(2) لكل من الراويني صحيحة ألوجههيه ا وتل
                                                                                                                                                                             

  .ايءات اإلضافة اثبتة يف رسم املصاحف خبالف ايءات اليوائد .1

وايءات اليوائـد يكـون أصـلية واائـدة فتجـيء  امـاً  ،فهـي تهـاء الضـمري ،فال يكون  امـاً هلـا أبـداً  ،ضافة اائدة على الكلمةأن ايءات اإل .2
  .(املناد  ) ،(الداع) ،(يسر  للكلمة حنو )

 .ويف اليوائد دائر بني احليف واإلثبات ،أن اخللف يف ايء اإلضافة دائر بني الفتح واإلسكان .3

وقــع قبــل مهــي مغــري أب  نــوع مــن  أن تــل حــرف مـد ٍ  :ومــن القواعــد املقــررة ،ووجــه القصــر ا اعتــداد بعـارض التســهيل ،ظــر لألصــلالن وجـه املــد ِّ ف( 1)
 .96ص  للقاضي البدور الياهرة :ينظر .ه على األصل وقصره رعاية للتغري العارضأنواع التغيري جيوا مد  

 .91ص للقاضي البدور الياهرة  :ينظر( 2)
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 فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾ل كرم  إ ين   ﴿( 33)آية

 .(إ ين    وصالً )فيها بفتح الياء  ابن كثريقرأها  :﴾إ ين   أ ع ل مر ﴿ .هو القصر
 (فيهي وقلنا) مديةلضمري بياء بصلة هاء ا ابن كثريقرأ  :﴾ف يه  و قـرل ن ا﴿( 36)آية. 
 (1)(كلمات)( ورفع ء ادمبنصب ) ابن كثريقرأها  :﴾فـ تـ لَّق ى ء اد مر م ن  ر ب  ه  ك ل م ات  ﴿( 37)آية. 
 .(عليهي إ نه)فيها  مديةقرأ ابن تثري بصلة هاء الضمري بياء  :﴾ع ل ي ه  إ نَّهر ﴿
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ نَـّهرم  إ ل ي ه  و  ﴿( 36)آية، 

عرون﴿ .فميهبه القصر  .(إليهي راجعون) مديةبصلة هاء الضمري بياء  ابن كثريقرأ  :﴾إ ل ي ه  ر اج 
 (2) (وال تقبلابلتاء على التأنيث ) ابن كثريقرأها  :﴾و ال يـرق ب لر ﴿( 33)آية. 
 ترم  أ نـ فرس كرم  ( ﴿23)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريا قرأمه :﴾يكرم  إ نَّهر ع ل  ﴾ ﴿ظ ل م 

   .فميهبه القصر ،حرتتني تاملنفصل
 ررهرم  ﴿( 62)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري: قرأها ﴾فـ ل هرم  أ ج 

 .فميهبه هو القصر
 (فيهي لعلكم) مديةالضمري بياء  بصلة هاء ابن كثريقرأ  :﴾ف يه  ل ع ل كرم  ﴿( 63)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أي  مررركرم  أ ن  ﴿( 67)آية، 

 .(3) وصالً ووقفاً فيها بضم اليا  واهلمي  ابن كثريقرأها  :﴾هرزروا  ﴿ .فميهبه القصر
 ت ه  ﴿( 73)آية  ،ضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلب ابن كثريقرأها  :﴾و يرر يكرم  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر
 (يعلمونفيها ) بياء الغيب ابن كثري هاقرأ :﴾تـ ع ل مرون  ﴿( 73)آية. 
 (ما عقلوهو و همبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري هاقرأ :﴾م ا ع ق لروهر و هرم  ﴿( 72)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  ابن كثريقرأمها  :﴾كرم  أ ف الر ب   ﴿ ﴾بـ ع ضرهرم  إ ىل  ﴿( 76)آية

 .فميهبه القصر ،تاملنفصل
                                                           

فجـاءت تلمـات ومل يؤنـث الفعـل لكونـه  :بنصب آدم ورفع تلمات على إسناد الفعل إىل تلمات ووقوعه على آدم فكأنه قال كثري  ابنقرأها ( 1)
 .94إعراب القراءات السبع وعللها ص و  ،134اإلحتاف ص  :ينظر .غري حقيقي وللفصل

 .1/343 :البحر احمليطو  ،139اإلحتاف ص و  ،1/91 :القرآن إعراب :ينظر .وهي مؤنثة لفظاً  ،( ابلتأنيث إلسناده إىل شفاعةوال تقبل)( 2)

ر  -بســكون الــيا  وضــمها  (3) ــز ئ ( مــن ابب ) -أ  َســخِّ ــز أر منــه وبكســر الــيا  )ه  ــزء ا( ( )يـ ه  ــزرؤاو)هر بينمــا  ،( فأبــدل حفــص اهلمــي واواً ختفيفــاً هر
 .2/162 :النشرو  ،654 الصحاح صتار خم :ينظر .اهلمي وصالً ووقفاً مع  ابن تثريضمها 
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 هرم  أرم  ي ون  ﴿( 73)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريقرأمها  :﴾هرم  إ الَّ ﴿ ﴾و م نـ 

 .فميهبه القصر ،تاملنفصل
 ترم  إ الَّ ﴿ .(1)( ال يعبدونفيها ) بياء الغيب ريابن كث هاقرأ :﴾ال تـ ع بردرون  ﴿( 33)آية  :﴾تـ و لَّيـ 

 .فميهبه القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها 
 ع ل يكرم  ﴾ ﴿أي  تروكرم  أ س ر ى﴿ .(تظَّاهرونبتشديد الظاء ) ابن كثري هاقرأ :﴾ون  ت ظ اه رر ﴿( 32)آية

ر اجرهرم   فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾م  إالَّ م نكر ﴿ ﴾إ خ 
 (تـ ف دروهرم  بفتح التاء وسكون الفاء وحيف األلف بعدها ) ابن كثريقرأ  :﴾تـرف ادروهرم  ﴿ .هو القصر

 .(يعملونفيها ) بياء الغيب ابن كثري هاقرأ :﴾تـ ع م لرون  ﴿ .(2)
 (القرد س  إبسكان الدال ) ابن كثري هارأق :﴾القردرس  ( ﴿37)آية. 
 إبسكان النون وختفيف اليا   ابن كثري هاقرأ :﴾أ ن  يـرنـ ز  ل  ﴿( 90)آية) أ نـ فرسرهرم  ﴿ .)أن يـرن ز ل 
 .فميهبه القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بن كثرياقرأها  :﴾هل رم  ء ام نروا﴿( 93)آية، 

  .خبلف عنه هباء السكت عند الوقف يالبز    هاقرأ :﴾ف ل م  ﴿ .فميهبه القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾إ مي انركرم  إ ن  ﴿( 93)آية، 

 .فميهبه القصر
 نـَّ ( ﴿92)آية هر أ ب دا  و ل ن  يـ ت م   .(يتمنوهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثريقرأ  :﴾و 
 نَـّهرم  أ ح ر ص  ﴿( 96)آية د  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريقرأها  :﴾و ل ت ج 

 فميهبه القصر. ،تاملنفصل
 ي ه  و ه دى﴿( 97)آية  .(وهدىي هيديبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثري هاقرأ :﴾ي د 
 .(جل  رب  يل  )بفتح اجليم وتسر الراء بال مهي  ابن كثريقرأ  :﴾جل  رب  يل  ﴿
 رب  يل  ﴿( 93)آية ها قرأ :﴾و م يك ال﴿ .(ج رب  يل  بفتح اجليم وتسر الراء بال مهي ) ابن كثريقرأ  :﴾ج 

 .(ميكائ يلهبمية مكسورة بعد األلف وايء ساتنة بعدها ) ابن كثري

                                                           

 .140اإلحتاف ص  :ينظر .( لفظ غيبة فناسبهبين إسرائيلألن )( 1)

 .140اإلحتاف ص  :ينظر .مبعىن أن يعطى األسري املال وإلالق سراحه ،( القراءاتن مبعىن واحدتفدوهم( و )تفادوهم)( 2)
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 ام نرواأ نَـّ ﴿( 303)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾هرم    

 .فميهبه القصر
 ز ل  ختفيف اليا  )إبسكان النون و  ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  يـرنـ زَّل  ﴿( 302)آية   .(1) (يـرنـ 
 ه ا﴿( 306)آية السني مهية ساتنة  بفتح النون األوىل وفتح السني وبعد ابن كثري قرأ :﴾أ و  نـرن س 

 .(2)( نـ ن س   ه ا)
 (َتدوهو عندبصلة اهلاء بواو مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾َت  دروهر ع ن د  ﴿( 330)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري: قرأها ﴾بـرر ه ان كرم  إ ن  ﴿( 333)آية، 

 .فميهبه القصر
 ت ل فرون  ( ﴿333)آية  .(يهيفبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  خي 
 فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾هل رم  أ ن  ﴿( 333)آية

 .القصر
 (عهدي  الظاملنيبفتح الياء ) ابن كثريقرأها  :﴾ع ه د ي الظَّال م ني  ﴿( 323)آية. 
 (بيِت  الياء ) سكانإب ابن كثريقرأها  :﴾ائ ف ني  ب يِت  ل لطَّ ﴿( 322)آية. 
 (وأ ر ان)للتخفيف إبسكان الراء  ابن كثريقرأها  :﴾و أ ر ان  ﴿( 323)آية. 
 تك  ﴿( 329)آية بضم امليم ووصلها بواو  ابن كثريقرأمها  :﴾و يـرز ك  يه م  إ نَّك  ﴿ ﴾ع ل يـرهرم  ء ااي 

 .فميهبه القصر ،مبقدار حرتتني تاملنفصل
 ن اهر يف  ( ﴿330)آية  .(هواصطفينابصلة اهلاء بواو مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾اصط ف يـ 
 (بنيهي ويعقوببصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ب ن يه  و يـ ع قروبر ﴿( 332)آية. 
 اء  إ ذ  ﴿( 333)آية  .مية األوىلبتسهيل الثانية بينها وبني الياء وحتقيق اهل ابن كثريقرأها  :﴾شره د 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾و ل كرم  أ ع م الركرم  ﴿( 339)آية، 

 .فميهبه القصر

                                                           

 .143اإلحتاف ص  :ينظر .حيث أيىاببه إذا تان فعالً مضارعاً بغري مهية مضموم األول مبنياً للفاعل أو املفعول ( 1)

ا)( 2) ــ  ه  وحــيفت  .( وهــو التــأخري أ  نــؤخر نســخها أ  نيوهلــا أو منحهــا لفظــاً وحكمــاً النســ ( بفــتح النــون والســني ومهــية ســاتنة يليهــا مــن )نـ ن س 
 .1/913 :حر احمليطالبو  ،1/13 :إعراب القرآنو  ،69التيسري يف القراءات ص و  ،149اإلحتاف ص  :ينظر .الضمة من اهلمية للجيم
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 قرأ :﴾أ عل مر  أ أ نـ ترم  ﴿ .(أم يقولون)فيها بياء الغيب  ابن كثريقرأها  :﴾أ م  تـ قرولرون  ﴿( 330)آية 

فإنه  ﴾أ ع ل مر ﴿وعند وصلها بــ  .ثانية من غري إدخال ألف بينهمابتسهيل اهلمية ال (أأنتم) ابن كثري
 .فميهبه القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل يقرأها
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 ﴾اجل رز ءر الثَّاين  ﴿
 وله  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني ابن كثريقرأها  :﴾ي ش اءر إىل  ﴿( 332)آية

(مكسورة خالصة ا واوًا أيضًا إبداهل ر اط  ﴿ .)يشاءر و ىل   يالبز   ابلسني خبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 .(سراط)
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريا قرأمه :﴾إ مي ان كرم  إ نَّ ﴿ ﴾ج ع ل ن اكرم  أ مَّة  ﴿( 333)آية

 .(عقبيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ع ق بـ ي ه  و إن﴿ .فميهبه القصر ،حرتتني تاملنفصل
 ت ن ا﴿( 323)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾ع ل ي كرم  ء ااي 

 .فميهبه القصر
 (فاذكروين  أذكركمبفتح الياء  ) ابن كثريقرأها  :﴾ف اذ كررروين  أ ذ كرر كرم  ﴿( 322)آية.  
 (يهيإلبصلة اهلاء بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾عرون  إ ل يه  ر اج  ( ﴿326)آية. 
 (يهيعلبصلة اهلاء بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ع ل يه  أ ن( ﴿323)آية. 
 (بيناهومدية ) واوبصلة اهلاء ب ابن كثريقرأها  :﴾بـ يـَّنَّاهر ل لنَّاس  ( ﴿329)آية. 
 ضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلب ابن كثريقرأها  :﴾و إ هل ركرم  إ ل هر ﴿( 363)آية، 

 .فميهبه القصر
 (خط واتإبسكان الطاء ) يالبز   قرأ  :﴾خرطرو ات﴿( 363)آية. 
 ء ان  ع ل يه  ( ﴿370)آية  .(يهيعلبصلة اهلاء بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ء ااب 
 هر ﴿( 372)آية ترم  إ ايَّ  ،لها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووص ابن كثريقرأها  :﴾كرنـ 

هر تـ ع بردرون  ﴿ .فميهبه القصر  .(إايهو تعبدونبصلة اهلاء بواو مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾إ ايَّ
 ع ل يه  إ نَّ ﴿ .)فمنر اضطرر(بضم النون والطاء  ابن كثريقرأها  :﴾ف م ن  اض طررَّ ﴿( 373)آية﴾: 

 .(هييعلبصلة اهلاء بياء مدية ) ابن كثريقرأها 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾برطروِن  م  إ الَّ ( ﴿373)آية، 

 .فميهبه القصر
 ( 377)آية﴿ َّ د ه م إ ذ ا﴿ .لرفعاب ابن كثريقرأها  :﴾ل يس  ال رب  بضم امليم  ابن كثريقرأها  :﴾ب ع ه 

 .قصرفميهبه ال ،ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
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 يه  ش يءٌ ﴿( 373)آية حس ان  ﴿ ﴾أ خ  بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريا قرأمه :﴾إ ل يه  إب 

 .()إليهي( أخيهي)فيهما 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي كرم  إ ذ ا﴿( 330)آية، 

 .فميهبه القصر
 (عليهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريها قرأ :﴾ع ل ي ه  إ نَّ ﴿( 332)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ل كرم  إ ن﴿( 333)آية، 

 .فميهبه القصر
 وقفاً فيها بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية  ابن كثريقرأها  :﴾ن  ال قرر ء ا﴿( 332)آية

هر و م ن  ﴿ .(لقرر انووصاًل )ا  .(فليصمهومدية ) واوبصلة اهلاء ب ابن كثريقرأها  :﴾فـ ل ي صرم 
 (1)( الب يروت)فيها بكسر الباء  ابن كثريقرأها  :)معاً( ﴾ال بـريروت  ﴿( 339)آية. 
 (يهيفبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  ف إ ن﴿( 393)آية. 
 (يهيعل)بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ع ل يه  مب  ثل  ﴿( 393)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أب  ي د يكرم  إ ىل  ﴿( 392)آية، 

 .فميهبه القصر
 فال رفٌث وال ابلرفع مع التنوين فيهما ) ابن كثري هاقرأ :﴾ف ال ر ف ث  و ال فرسروق  ﴿( 397)آية

 .(2)( فسوقٌ 
 (فاذكروهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ف اذ كررروهر ك م ا﴿( 393)آية. 
 ء كرم  أ و  ﴿( 200)آية ر كرم  ء ااب  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثري هاقرأ :﴾ك ذ ك 

 .فميهبه القصر ،فيهماتاملنفصل 
 بصلة هاء الضمري  ابن كثري اقرأه :﴾إ ل يه  حتر ش ررون  ﴿ ﴾ل من   ع ل ي ه  ﴿ ﴾ع ل ي ه  و م ن  ﴿( 203)آية

 ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ نَّكرم  إ ل ي ه  ﴿ .ابياء مدية فيه
 .فميهبه القصر

                                                           

ابلكسرة مناسبة لليـاء اسـتثقا اً لضـم اليـاء بعـد ضـمة وهـي لغـة معروفـة اثبتـة ومرويـة وهـي قاعـدة  ابن كثريقرأها  ،مها لغتانها تسر ضم الياء و ب (1)
 .25والكامل املفصل ص  ،199ص اإلحتاف و  ،(بيت) 10ص الصحاح خمتار :ينظر .مطردة يف تل القرآن

 ،( وقطعـه مـن األولوال جـدالولكنـه نصـب ) ،فـال يكـن فيـه رفـث  و ا فسـوق   :واملعـىن ،أو رفعـت اب ابتـداء ،مبعـىن لـيس )ال( ابن كثـريجعـل ( 2)
 .1/101 :إعراب القرآن للنحاس :ينظر .أنه قد اال الشك يف أن احلج يف ذ  احلجة :ألن معناه عنده
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 ل م  ﴿( 203)آية  يلبز   ا هاقرأ :﴾خرطرو ات﴿ .)السَّلم(فتح السني ب ابن كثريقرأها  :﴾الس  

 .(خط وات) قنبلإبسكان الطاء خبلف عن 
 بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثري اقرأه :﴾ف يه  م ن﴿ ﴾ف يه  إ الَّ ﴿ ﴾ف يه  و م ا﴿( 233)آية

ر اط  ﴿ .(أوتوهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾أروتروهر م ن﴿ .(فيهي) قرأها  :﴾ص 
 .(سراط) هابلسني خبلف عن قنبل
 ترم  أ ن  ﴿( 233)آية بـ   ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ح س 

 .فميهبه القصر
 (فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأمها  :﴾ف يه  ك ب ري﴿ ﴾ف يه  قرل  ﴿( 237)آية. 
بضم  ابن كثريقرأ  :﴾د ينكرم  إ ن﴿ .)منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾م ن هر أ ك رب  ﴿

 .فميهبه القصر ،امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
 (رمحهابهلاء وقفاً ) ابن كثري قرأ :﴾ر مح  ت﴿( 233)آية. 
 والثاين .يسهيل مهيه يف احلالني :األول :بوجهني يالبز   قرأها  :﴾أل ع نـ ت كرم  ﴿( 220)آية: 

بضم  ابن كثريقرأها  :﴾أل ع نـ ت كرم  إ نَّ ﴿ .سهيل مقدم يف األداء ألنه ميهب اجلمهور عنهوالت .ابلتحقيق
 .فميهبه القصر ،امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل

 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريقرأها  :﴾أ ع ج ب كرم  أرو ل ئك  ﴿( 223)آية
 .فميهبه القصر ،تاملنفصل
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ح ر ث كرم  أ ّنَّ ﴿( 223ية )آ، 

ر  ﴿ .فميهبه القصر  .(مرالقروهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾مرالقروهر و ب ش 
 حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقدار ابن كثريقرأها  :﴾أل مي ان كرم  أ ن  ﴿( 223)آية، 

 .فميهبه القصر
 ف ترم  أ الَّ ﴿ ﴾ل كرم  أ ن﴿( 229)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريا قرأمه :﴾خ 

 .فميهبه القصر ،تاملنفصل
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 قرأ  :﴾نع م ت﴿ .(1) (هرزرؤار ) بضم اليا  واهلمي وصالً ووقفاً ابن كثري قرأها  :﴾هرزروا  ﴿( 233)آية

 .ابهلاء وقفاً )نعمه(ابن كثري 
 قدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبابن كثري قرأها  :﴾ذ ل كرم  أ ز ك ى﴿( 232)آية، 

 .القصر فميهبه 
 ع ل ي كرم  ﴿ ﴾أ ر د ُتر  أ ن﴿ .)ال تضار ( برفع الراء مشددة ابن كثري قرأها :﴾ال ترض ارَّ ﴿( 233)آية
م ا ﴿ .فميهبه هو القصر ،امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم ابن كثري قرأمها  :﴾إ ذ ا

 .)ما أتيتم(بقصر اهلمية  ابن كثريقرأها  :﴾ء ات يترم  
 بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية ايًء خالصة ابن كثري قرأها  :﴾النَّس اء  أ و  ﴿( 232)آية

ذ رروهر و اع ل مروا﴿ .(النساء  ي ومفتوحة ) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري قرأها  :﴾ف اح 
 .(فاحذروهو)
 قدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبابن كثري ا قرأه :﴾ع ل ي كرم  إ ن﴿( 236)آية، 

ررهإبِِّّسكانِّ الدال )ابن كثري  مهاقرأ :)معاً( ﴾ق د ررهر ﴿ .القصر فميهبه  .(2) (قد 
 دار بضم امليم ووصلها بواو مبقابن كثري قرأمها  :﴾بـ يـ ن كرم  إ ن﴿ ﴾م ا فـ ر ض ترم  إ الَّ ﴿( 237)آية

 .القصرفميهبه  ،حرتتني تاملنفصل
 يَّة  ( ﴿230)آية  .)وصي ٌة(ابلرفع ابن كثري قرأها  :﴾و ص 
 ت ه  ﴿( 232)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلابن كثري قرأها  :﴾ل كرم  ء ااي 

 .القصرفميهبه هو 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار ابن كثري قرأمها  :﴾م  إ نأ حي اهر ﴿ ﴾و ه م  أرلروفٌ ﴿( 233)آية

 .حرتتني تاملنفصل، فميهبه هو القصر

                                                           
ر  -بســكون الــيا  وضــمها  (1) ــز ئ (مــن ابب  -أ  َســخِّ ــز أر(كســر الــيا  منــه وب )ه  ــزء ا( )يـ ه  ــزرؤا(و )هر بينمــا  ،فأبــدل حفــص اهلمــي واواً ختفيفــاً  )هر

  .2/162 :النشرو  ،654 ص الصحاح مادة )ه ا ء( تارخم :ينظر .اهلمي وصالً ووقفاً مع  ابن كثريضمها 

ر﴿( 2)  ،أو هـو ا اسـم ،والتحريـك أعلـى ،ثلـه ويسـاويهوهـي مبلـغ الشـيء والتسـكني أتثـر وميا ،الطاقـة :ابلسكون والفتح يعـين ﴾الق د ر﴿ ،﴾الق د 
ــقَّ ﴿ :والتســكني للمصــدر تقولــه يعــاىل ــا ق ــد رروا احَّ  ح  ر ه   و م  ومهــا  ،( واملفتــوح اســم  وغلــب املفتــوح يف املقــادير 61 :واليمــر ،51 :األنعــام) ﴾ق ــد 

 .33الكامل املفصل ص  ،)قدر( 923 :املختار :ينظر .لغتان

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

46 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 بتشديد العني وحيف األلف مع رفع الفاء ابن كثري قرأها  :﴾فـ يرض اع ف هر ﴿( 232)آية

و إ ل يه  ﴿ .(1) (يبسطابلسني ) قنبلوقرأها  ،(يبصطلصاد )اب يالبز   قرأها  :﴾و يـ ب سط﴿ .(فـ يرض ع  فرهر )
 .(وإليهيبصلة هاء الضمري بياء مدية )ابن كثري قرأها  :﴾تـرر ج عرون  
 ترم  إ ن  ﴿( 236)آية يـ   ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلابن كثري قرأها  :﴾ع س 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلابن كثري قرأها  :﴾ن ب يـ هرم  إ نَّ ﴿( 237)آية، 

بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريا قرأمه :﴾اصط ف اهر ع ل يكرم﴿ ﴾م ن هر و مل   ﴿ .فميهبه هو القصر
  .)اصطفاهو(منهو( )
 ها بواو مبقدار حرتتني  بضم امليم ووصلابن كثري قرأها  :﴾ل كرم  أ ن﴿ ﴾ن ب يـ هرم  إ نَّ ﴿( 233)آية

 (فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية )ابن كثري ا قرأه :﴾ف يه  س ك ين ة﴿ .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 هر ف إ نَّهر ﴿ ﴾م ن هر فـ ل ي س  ﴿( 239)آية بصلة هاء الضمري بواو ابن كثري قرأها  :﴾م ن هر إ الَّ ﴿ ﴾ي ط ع م 

 .(2)( غ ر ف ة  بفتح الغني )ابن كثري أها قر  :﴾غرر ف ة  ﴿ .(يطعمهو)( منهومدية )
 

 ﴾ز ءر الثَّال ثر اجل ر ﴿
 هر ب رروح  ﴿( 223)آية ان   :﴾ال قردرس﴿ .(وأيدانهوبصلة اهلاء بواو مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾و أ يَّد 

 .(القرد سإبسكان الدال )ابن كثري قرأها 
 (بيعابلنصب يف الثالثة ) ابن كثريقرأها  :﴾ال بـ ي ٌع ف يه  و ال خرلٌَّة و ال ش ف اع ةٌ ﴿( 223)آية، 

 .(3) (ال بـ ي ع  ف يه  و ال خرلَّة  و ال ش ف اع ة  )( من غري ينوين  شفاعة) ،(خلة)
 زره انـرن  ﴿( 229)آية رره اابلراء ) ابن كثريقرأها  :﴾ش   .(4) (نـرن ش 
 (أر ينإبسكان الراء ويليمه يفخيمها ) ابن كثريقرأها  :﴾أ ر ين  ﴿( 260)آية. 
 (يرض ع  فر بتشديد العني وحيف األلف مع رفع الفاء ) ابن كثريقرأها  :﴾يرض اع فر ﴿( 263)آية. 

                                                           

 .فقرأها ابلصاد اخلالصة يالبز   وإما  ،ورو  عن ابن شنبوذ ابلصاد ،ريق ابن جماهد عنه ابلسنيمن ل قنبلرو  عن ( 1)

 .161اإلحتاف ص  :ينظر .بفتح الغني على أهنا مصدر للمرة ابن كثريقرأها ( 2)

 .على أن  ا انفية للجنسابلنصب يف الثالثة  ابن كثريقرأها  (3)

 .من أنشر هللا املويى أ  أحياهم( 4)
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 ررهرم  ﴿( 262)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾هل رم  أ ج 

 .فميهبه هو القصر
 (عليهية هاء الضمري بياء مدية )بصل ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه  تـرر ابٌ ﴿( 263)آية. 
 ة  ﴿( 262)آية ة  بضم الراء ) ابن كثريقرأها  :﴾ب ر بـ و  إبسكان  ابن كثريقرأها  :﴾أركرل ه ا﴿ .(ب رربـ و 

ل ه االكاف )  .(أرك 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ ح دركرم  أ ن﴿( 266)آية، 

رٌ ﴿ .فميهبه هو القصر  .(فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  ان 
 خبلف عنه بتشديد التاء ومد األلف مد لوياًل مبقدار  يالبز   قرأ  :﴾و ال تـ ي مَّمروا﴿( 267)آية

أهنا يتكون من اتءين يـََتيمموا فحصل  :وأصلها ،(1)( )وآلتَـّي مَّمروااء الساتنني ـست حرتات  التق
بصلة هاء الضمري بواو  ابن كثريا قرأه :﴾م ن هر تـرن ف قرون  ﴿ .اءـخفف الت هبا وإذا ابتدأ ،م بينهمااإلدغا

ذ يه  إ الَّ ﴿ .(منهومدية ) خ  هاء الضمري بياء مدية بصلة  ابن كثريا قرأمه :﴾ف يه  و اع م لروا﴿ ﴾اب 
  .(فيهي) )ابخذيهي(

 (منهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾م ن هر و ف ض ال  ﴿( 263)آية. 
 (ونرك ف  رر ابلنون ورفع الراء ) ابن كثريقرأها  :﴾و يرك ف  رر ﴿( 273)آية. 
 بهمبكسر السني ) ابن كثريقرأها  :﴾حي  س بـرهرم  ﴿( 327)آية  .(2)( حيس 
 ررهرم  ﴿( 273)آية  ، تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني ابن كثريقرأ  :﴾فـ ل هرم  أ ج 

 .فميهبه هو القصر
 ررهرم  ﴿( 277)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾هل رم  أ ج 

 .فميهبه هو القصر

                                                           

أن اتء الفعل والتفعل الواقعة يف أوائل األفعال املستقبلة إذا حسن معها اتء أخرى ومل يرسـم خطـاً وذلـك يف إحـدى وثالثـني موضـعاً  :وقاعديه( 1)
فـإن الثالثـة  ،مييف القرآن فإنه يقرأها بتشديد التاء من هيه املواضع تلها حال الوصل مع املد املشبع  التقاء الساتنني إ ا  الفحام والطرب  واحلما

وإمنـا ثبـت حـرف املـد  :104 وجاء يف البـدور الياهـرة ص  .35الكامل املفصل ص  :ينظر .ختفيفها يف املواضع تلها يالبز   رووا عن أيب ربيعة عن 
جلــه خبــالف ألن اإلدغــام هنــا لــارئ علــى حــرف املــد فلــم حيــيف املــد أل)وال الــذين( يف هــيا وأمثالــه ومل حيــيف علــى األصــل تمــا حــيف يف حنــو 

 .ألجله فإذا ابتدأت به خفف )وال(إدغام الالم يف اليين وحنوه فإنه  اام وليس بطارئ على حرف املد فحيف حرف امل الي  قبله يف 

أو منصـوب إذا تان الفعل مضارعاً خالياً من اليوائد البنائية سواء أتان خرباً أم استفهاماً جترد عـن الضـمري أو ايصـل بـه مرفـوع  :قاعدة فتحه( 2)
 .46الكامل املفصل ص  .فإهنم يفتحون سينه
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 قرأ  :﴾ل كرم  إ ن﴿ .(1)( ت صَّدَّقروا) والدال بتشديد الصاد ابن كثريقرأها  :﴾ت ص دَّقروا﴿( 230)آية

 .فميهبه هو القصر ،وصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم و  ابن كثري
 (فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  إ ىل  ﴿( 233)آية. 
 ترب﴿( 233)آية تـربروهر و ل ي ك  تـربروهر ص غ ريا  ت  ﴿ ﴾م ن هر ش ي ئا  ﴿ ﴾ف اك  بصلة الثالثة  ابن كثريقرأ  :﴾ك 

بتحقيق  ابن كثريقرأها  :﴾الش ه د اء  أ ن﴿ .(تكتبوهو)( منهو( )كتبوهوفا هاء الضمري بواو مدية )
إبسكان  ابن كثريقرأها  :﴾فـ ترذ ك  ر  ﴿ .(الشهداء  ينوإبدال اهلمية الثانية ايًء خالصة )اهلمية األوىل 

( اليال وختفيف الكاف اءر إ ذ ا﴿ .)فـ ترذ ك ر   ويسهيل بتحقيق اهلمية األوىل ابن كثريقرأها  :﴾الش ه د 
َت  ار ة  ﴿ .(الشهداء و ذاخالصة مكسورة ) اً واو إبداهلا أو  ،(الشهداء  يذا) الثانية بينها وبني الياءاهلمية 

ر ة    .(2)( َتارٌة حاضرةٌ ابلرفع ) ابن كثريقرأها  :﴾ح اض 
 ذ ي الَّ ﴿ .(3)( فـ ررهرنٌ بضم الراء واهلاء وحيف األلف ) ابن كثريقرأها  :﴾ف ر ه انٌ ﴿( 233)آية

ألن مهية الوصل يبتدأ هبا  ،( عليه أن يبدل مهية القطع واوًا مديةاؤمترنإذا ابتدأ القارئ من ) ﴾اؤمتر ن  
  .(4)القارئ ابلضم إذا تان احلرف الثالث مضموم 

 كرم  أ و  ﴿ (233)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هارأـق :﴾أ نـ فرس 
ب كرم  ﴿ .لقصرفميهبه هو ا  .(ُتفوهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري هاقرأ :﴾ُتر فروهر حير اس 

الباء  ابن كثري أظهر :﴾و يـرع ذ  بر م ن  ﴿ .ابجليم ابن كثريقرأمها  :﴾و يـرع ذ  بر م ن   فـ يـ غ ف رر ل م ن  ي ش اءر ﴿
 .(9)وامليم ومل يدغمها 

 (إليهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأ  :﴾إ ل ي ه  م ن  ﴿( 232)آية. 
نيٌَّة و آايتـره ا م ائت ان﴿( 3) ر ان  م د   ( 6)﴾سرور ةر آل  ع م 

                                                           

 .يدغم التاء يف الصاد لقرهبا منها ألن أصلها )يتصد قوا( (1)

 .صــفة علــى القــراءيني )حاضــرة(و  ،خــرب علــى األوىل صــفة علــى الثــاين )تــديرروِنا(و  ،فعــل انقــص أو فعــل اتم )كــان(ابلرفــع علــى اعتبــار أن  (2)
 .166اإلحتاف ص  ،43الكامل املفصل ص  :ينظر

  .تسقف وسقف  )رهن(بضم الراء واهلاء من غري ألف مجع  ابن كثريقرأها  (3)

   (وإبدالر أرخرى اهلمزتني لكله م          إذا سكنت  ع ز ٌم كآد م  أروه ال  ) :(229يف البيت رقم ) (رمحه هللا)الشاليب  اإلمام عمالً بقول (4)

وال خيفــى علــى فطنتــك أن خــالف القــراء يف )فيغفــر ملــن( )ويعــذب مــن( مــن حيــث اإلظهــار ) :105ص  يللقاضــ قـال يف البــدور الياهــرة (9)
 .(وأما من يقرأ ابلرفع يف الفعلني فال خالف عنه يف اإلظهار فيهما ،واإلدغام إمنا هو ملن يقرؤون ابجلزم

آيــة ( 2( و )1) فقــد جعـل املكــي اآليتــني :يف رؤوس اآلايتووجــه اخلــالف بينهمــا  . ا خـالف يف عــدد آايهتــا بـني العــددين املكــي والكــويف (6)
 وهللار  ....وارر ف ـك    ين  ذ  الَـّ إنَّ ﴿و  ﴾ان  قـ ر  فر ال   ل  ز  نـ ـأ  و   اس  لنَّـل   دى  هر  لر ب  قـ   ن  م  ﴿( آيتني 4ية )اآلوجعل  ،﴾ومر ير ق  ال   ي  احل    و  إالَّ هر   إله  ال   هللار  الـم﴿واحدة 
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 امل﴿ (2و 3)آية   وحتريك امليم  ،إبسقاط اهلمية يف لفظ اجلاللة وصالً  ابن كثريقرأ  :﴾هللار

لكسر مع أن األصل هو وسبب اختيار التحريك ابلفتح دون ا ،ابلفتح ختلصًا من التقاء الساتنني
  :وجيوا حالة الوصل وجهان ،وذلك منعاً من يرقيق لفظ اجلاللة وخلفة الفتح ،الكسر
  .املد نظراً لألصل وعدم ا اعتداد ابلعارض :األول

  .القصر اعتداداً ابلعارض :الثاينو 
 ي ه  و أ نـ ز ل  ﴿( 2)آية  .(يديهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأ  :﴾ي د 
 (عليهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأ  :﴾ع ل ي ه  ش يءٌ ﴿( 2)آية. 
 ت﴿( 7)آية  .(منهويف الثالثة بصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثريقرأ  :﴾م ن هر ء ااي 
 (فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  إ ن﴿( 9)آية. 
 هرم  أ  ﴿( 30)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾م و اهلررم  ع نـ 

 .فميهبه هو القصر
 فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾ل كرم  ء اي ةٌ ﴿( 33)آية

 ،ية الثانية بينها وبني الياءبتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل اهلم ابن كثريقرأها  :﴾ي ش اءر إ ن﴿ .هو القصر
 .(يشاءر و نأو إبداهلا واواً خالصة مكسورة )

 الثانية من غري إدخال ألف قيق اهلمية األوىل ويسهيل بتح ابن كثري هاقرأ :﴾أ ؤرن ب ئركرم  ﴿( 32)آية
 .(1)بينهما 
 ه ي  ﴿( 20)آية ترم  ء أ  ﴿ .(وجهيإبسكان الياء ) ابن كثري هاقرأ :﴾هلل و ج  ل م   ابن كثريقرأها  :﴾س 

 .بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف بينهما
 (فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾و ورف  ي ت  ف يه  ﴿( 22)آية. 
 (2))امل ي ت(  بتخفيف الياء ساتنة فيهما ابن كثري هاقرأ :)معاً( ﴾ال م ي  ت  ﴿( 27)آية. 

                                                                                                                                                                             

ـكر   إن   .....وال  سرـر  و   يـل  اإلجن   و   اة  ور  التَّـو   ة  م  ك  احل   و   اب  ت  ك  ال   هر مر ل   ع  يـر و  ﴿آية واحـدة ( 45( و )43يتني  )وجعل اآل ،﴾ام  ق  ت  و ان  ذر  زيزٌ ع    .،﴾نني  ؤم  مرـ م  تر نـ 
 ،9حتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  :ينظر ،﴾يمٌ ل  ع   ه  ب   ....واقر ف  ن  ا تـر م  و  ﴿و  ﴾ون  ب  ا حتر  وا ن َّ قر ف  ن   تـر ىت  ح   وا الربَّ الر ن  تـ   ن  ل  ﴿( آيتني 52ية )وجعل اآل

 .62مرشد اخلالن ص و  ،165واإلحتاف ص 

متوسـطة بيائـد وهـي مضـمومة بعـد  :والثانيـة ،)قـل(مفتوحة بعد ساتن صحيح منفصـل عـن الـالم يف  :األوىل ،يف هيه الكلمة ثالث مهيات (1)
 .111اإلحتاف ص  :ينظر .مضمومة بعد تسر :والثالثة ،فتح

(مـات مَيُـوت ومَيـَـات أيضـاً فهـو ( 2) ويســتو  يف  ،مشــدداً وخمففـاً  )مــوتى( )وأمـوات( )وم ي  تــون( )ومي تـون(وقـوم  ،مشــدداً وخمففـاً  )م ي ـت(و )م ي ــتر
ة  م ي تا  ﴿امليتر واملؤنث قال يعاىل  ي ي  ب ه  بـ ل د   .)موت( 635:املختار :ينظر .ما مل يلحقه اليتاة )املي ته(و ،)م ي تة(( ومل يقل 45  :)الفرقان ﴾ل نرح 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

51 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 هر ﴿( 29)آية  .(تبدوهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري هاقرأ :﴾تـرب دروهر يـ ع ل م 
 (امرأهابهلاء وقفاً ) ابن كثري هاقرأ :﴾تر امر أ  ﴿( 32)آية. 
 وابهلمي والرفع مع املد  ،)و ك ف ل ه ا(بتخفيف الفاء  ابن كثري هاقرأ :﴾و ك فَّل ه ا ز ك ر اي  ﴿ (37)آية

ءر(ابملد واهلمي  :﴾ز ك ر اي  ﴿. (1)ءر( )و ك ف ل ه ا ز ك ر ي    .)ز ك ر ي 
 ءر(ابملد واهلمي  :﴾ز ك ر اي  ﴿ (33)آية  .)ز ك ر ي 
 يه  إ ل ي ك  ﴿( 33)آية ل د يهم  ﴿ .(نوحيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾نروح 
 ،يم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امل ابن كثري اقرأه :﴾أ ق الم هرم  أ يـ هرم  ﴿)معاً(  ﴾إ ذ  

 .فميهبه هو القصر
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل اهلمية الثانية املكسورة  ابن كثريقرأها  :﴾م ا ي ش اءر إ ذ ا﴿( 37)آية

  .(يشاءر و ذاأو إبداهلا واواً خالصة مكسورة ) ،بينها وبني الياء )يشاءُ ين(
 نعلمه(ابلنون  ابن كثريأها قر  :﴾و يـرع ل مرهر ( ﴿33)آية(. 
 يف  بـريروت كرم  إ نَّ ﴿ ﴾م ن  ر ب  كم  إ ذ ا﴿ .)أين (بفتح الياء  ابن كثريقرأها  :﴾أ ين   أ خلرقر ﴿ (39)آية﴾ 
 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري اـهقرأ :﴾كرم  إ ن  ل  ﴿
 ابن كثريقرأها  :﴾بـريروت كرم  ﴿ .(فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  فـ ي كرون  ﴿

  .(ب يوتكمبكسر الباء )
ر اط﴿( 23 )آية   .(سراط) يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 (فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  ُت  ت ل فرون  ﴿( 22)آية. 
 (أرجرور هرم  ) وعند وصلها بـــ( فنوفيهمابلنون ) ابن كثريقرأها  :﴾أرجرور هرم   و ف يهرم  فـ يـر ﴿( 27)آية 
 .قرأها بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف بينهمايفإنه 
 لروهر ع ل ي ك  ﴿( 23)آية  .()نتلوهوبصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأ  :﴾نـ تـ 
 وقف :﴾ل ع ن ت  ﴿ .(فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾م ن   ف يه  ﴿( 63)آية 

 .عليها ابهلاء ابن كثري
 ن كرم  أ ال﴿( 63)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾و بـ يـ 

 .فميهبه هو القصر
                                                           

 .1/194 :إعراب القرآنو  .113اإلحتاف ص  :ينظر .واتراي ابملد والقصر لغتان عند أهل احلجاا ،أسند الفعل إىل اتراي واهلاء مفعول به (1)
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 ف عنهعليها هباء السكت خبل البز  يوقف  :﴾مل   ( ﴿62)آية. 
 إبثبات  يالبز    هاوقرأ ،(ه نتم)حبيف األلف وحتقيق اهلمية  قنبل هاقرأ :﴾ه ا أ نـ ترم  ﴿( 66)آية

 .عليها هباء السكت خبلف عنه البز  يوقف  :﴾ف ل م  ﴿ .(1)األلف وحتقيق اهلمية مع القصر فقط 
 (اتبعوهوية )بصلة هاء الضمري بواو مد ابن كثريقرأ  :﴾اتَـّبـ عروهر و ه ذ ا﴿( 63)آية. 
 ت ى أ حدٌ ﴿( 73)آية ( على ا استفهام مع أأنبيايدة مهية قبل مهية أن ) ابن كثريقرأ  :﴾أ ن  يـرؤ 

ابن  قرأها  :﴾م ا أروت يترم  أ و  ﴿ .يسهيل مهية أن من غري إدخال ألف على ميهبه يف اهلمييني من الكلمة
ابن قرأها  :﴾يرؤت يه  م ن  ﴿ .يهبه هو القصرفم ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري
 .(يؤتيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) كثري
 بواو مدية فيهما اء اهلبصلة  ابن كثري مهاقرأ :﴾أتم ن هر ب د ين ار  ﴿ ﴾أتم ن هر ب ق ن ط ار  ﴿( 72)آية

 .(ليهيعبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه  ق ائ ما  ﴿ .(أتمنهو)
 وتسر السني فيها اء بواو مدية اهلبصلة  ابن كثري هاقرأ :﴾ل ت ح س بروهر م ن  ﴿( 73)آية

بوهو)  .(لتحس 
 (تـ ع ل مونبفتح التاء وإسكان العني وفتح الالم خمففة ) ابن كثري هاقرأ :﴾تـرع ل  مرون  ﴿( 79)آية 

(2). 
 ضم امليم ووصلها بواو مبقدار ( و أيمرركملرفع )اب ابن كثري هاقرأ :﴾و ال أي  مرر كرم  أ ن  ﴿( 30)آية

  .فميهبه هو القصر ،حرتتني تاملنفصل
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف  ابن كثريقرأها  :﴾ء أ قـ ر ر ُتر  ﴿( 33)آية

فميهبه  ،ملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تا ابن كثريقرأها  :﴾ذ ل كرم  إ ص ر ي﴿ .بينهما
 .هو القصر
 غرون  ﴿( 33)آية  ابن كثريقرأها  :﴾و إ ل يه  يـرر ج عرون  ﴿ .(تبغونبتاء اخلطاب ) ابن كثريقرأها  :﴾يـ بـ 

 .(3)( تـرر ج عرون( بتاء اخلطاب ))يـرر ج عرونوقرأ  ،()و إل ي ه ي بصلة هاء الضمري بياء مدية
 (منهو)وتسر السني فيها هاء الضمري بواو مدية  بصلة ابن كثريقرأ  :﴾م ن هر و هرو  ﴿( 32)آية. 

                                                           

 :ينظــر .)فعلــتم(علــى وان  حبــيف األلــف قبــل اهلمــية فيصــري قنبــلوقــراءة  ،(فــاعلتمإبثبــات األلــف قبــل اهلمــي فيصــري علــى وان ) يالبــز   قــراءة  (1)
  .123البدور الياهرة ص 

  .مضارع علم خمفف العني ()تـ ع ل مونبفتح التاء وإسكان العني وفتح الالم خمففة  ابن كثريقرأ  (2)

  .ابلتاء وفتح اجليم على البناء للمفعول ابن كثريقرأ  (3)
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 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ج ز اؤرهرم  أ نَّ ﴿( 37)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 

 ﴾اجل رز ءر الرَّاب عر ﴿
 ز  إبسكان النون وختفيف اليا   ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  تـرنـ زَّل  ﴿( 93)آية ()تـرنـ   .ل 
 ت﴿( 97)آية فيهما  بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾إ ل ي ه  س ب يال  ﴿ ﴾ف يه  ء ااي 

ج  ال بـ ي ت  ﴿ .)وفيهي( )و إ ل ي ه ي(  .(1) )ح ج ( بفتح احلاء ابن كثريقرأها  :﴾ح 
 خبلف عنه هباء السكت وقفاً  البز  يقرأها  :﴾مل   ( ﴿99)آية. 
 تع ل ي  ﴿( 303)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾كرم  ء ااي 

ر اط﴿ فميهبه هو القصر.  .)سراط( يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 يالبز   قرأها  :﴾و ال  تـ ف رَّقروا﴿ .)نعمه(ابهلاء وقفًا  ابن كثريقرأها  :﴾ن ع م ت  هللا  ﴿( 303)آية 

 .(2) تَـّف رَّقروا( آل)و مع مد األلف ست حرتات  التقاء الساتنني يف الوصل بتشديد التاء خبلف عنه 
ترم  أ ع د اء  ﴿ ﴾ع ل ي كرم  إ ذ  ﴿ ت ه  ﴿ ﴾كرنـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار الثالثة  ابن كثري قرأ :﴾ل كرم  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر ،حرتتني تاملنفصل
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾م ن كرم  أرمَّةٌ ﴿( 303)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريقرأها  :﴾وجروهرهرم  أ ك ف ر ُتر  ﴿( 306)آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم  ابن كثريقرأها  :﴾ي ضرر وكرم  إ الَّ ﴿( 333)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 ف رروهر ﴿ ﴾و م ا يـ ف ع لروا﴿( 332)آية  .(تكفروه) (تفعلوا)بتاء اخلطاب  ابن كثريا قرأمه :﴾ ي ك 
ف رروهر ت  ﴿  .(تكفروهو)بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثري هاقرأ :﴾و هللا ك 

                                                           

  .113اإلحتاف ص  :نظري .تسر احلاء لغة جند والفتح لغة أهل العالية واحلجاا وأسد  (1)

يف أوائــل األفعــال املســتقبلة إذا حســن معهــا اتء أخــرى ومل يرســم خطــاً وذلــك يف إحــدى يف هــيه أن اتء الفعــل والتفعــل الواقعــة  يالبــز   قاعــدة  (2)
ســاتنني إ ا  الفحــام والطــرب  وثالثــني موضــعاً يف القــرآن فإنــه يقرأهــا بتشــديد التــاء مــن هــيه املواضــع تلهــا حــال الوصــل مــع املــد املشــبع  التقــاء ال

  .63الكامل املفصل ص  :ينظر .ختفيفها يف املواضع تلها يالبز   فإن الثالثة رووا عن أيب ربيعة عن  ،واحلمامي

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

53 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 هرم  أ م و اهلررم  ﴿( 336)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾ع نـ 

 .فميهبه هو القصر
 وتسر السني فيها بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثري هاقرأ :﴾ف   هل ك ت هر و م ا﴿( 337)آية

 .(ف هلكتهو)
 بـ رر ( ﴿333)آية ار حرتتني  بضم امليم ووصلها بواو مبقد ابن كثريقرأها  :﴾صردروررهرم  أ ك 

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 ي البز    هاوقرأ ،(ه نـ ترم  )حبيف األلف وحتقيق اهلمية  قنبل هاقرأ :﴾أروالء  ه ا أ نـ ترم  ﴿( 339)آية

 ابن كثريا قرأمه :﴾ب غ ي ظ كرم  إ نَّ ﴿ ﴾أروالء  أ نـ ترم  ﴿ .(3)إبثبات األلف وحتقيق اهلمية مع القصر فقط 
  .فميهبه هو القصر ،او مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بو 

 ر كرم  بكسر الضاد وجيم الراء خمففة ) ابن كثريقرأها  :﴾ال ي ضرر كرم  ﴿( 320)آية   .(ال ي ض 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾م ن كرم  أ ن  ﴿( 322)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾نـ ترم  أ ذ لَّةٌ و أ  ﴿( 323)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 ف  ﴿( 323)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ي كرم  أ ن  ي ك 

 .فميهبه هو القصر
 امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه م  أ و  ﴿( 323)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 (مرض عَّف ة  حبيف األلف ويشديد العني ) ابن كثريقرأها  :﴾مرض اع ف ة  ﴿( 330)آية. 
 ترم  أ ن﴿( 332)آية بـ   ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ح س 

  .فميهبه هو القصر

                                                           

 :رينظــ .)فعلــتم(حبــيف األلــف قبــل اهلمــية فيصــري علــى وان  قنبــلوقــراءة  ،)فــاعلتم(إبثبــات األلــف قبــل اهلمــي فيصــري علــى وان  يالبــز   قــراءة  (1)
  .123ص  للقاضي البدور الياهرة
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 ترم  مت  نَّون  ﴿( 333)آية كنتم خبلف عنه بتشديد التاء وصلة ميم اجلمع وصاًل ) البز  يقرأ  :﴾كرنـ 

هر فـ ق د  ﴿ .(1)( متَّ نَّون اء الضمري بواو مدية ـبصلة ه ابن كثري مهاقرأ :﴾ر أ يـ ترمروهر و أ نـ ترم  ﴿ ﴾تـ ل ق و 
 .(رأيتموهو)( تلقوهو)
 (هيعقبيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ن كثريابقرأها  :﴾ع ق بـ ي ه  فـ ل ن  ﴿( 333)آية. 
 أبلف ممدودة بعد الكاف وبعدها مهية مكسورة فيصبح  ابن كثريقرأها  :﴾ن  ي   و ك    ﴿( 336)آية

بضم القاف وتسر التاء من غري ألف فبلهما  ابن كثريا ـقرأه :﴾ق ات ل﴿ .(ئ نآو ك  املد من قبيل املتصل )
 .(2)( قرت ل  )
 ز ل  إبسكان النون وختفيف اليا  ) ابن كثريقرأها  :﴾نـ زَّل  يـر ﴿( 323)آية  .(يـرنـ 
 هرم  أ نـ فرسرهرم  ﴿( 323)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثري هاقرأ :﴾ق د  أ مه َّتـ 

 .(ب يروت كرم  بكسر الباء ) ابن كثريقرأها  :﴾بـريروت كرم  ﴿ .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 هرم  إ نَّ ع  ﴿( 322)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾نـ 

 .فميهبه هو القصر
 و اِن  م  إ ذ ا﴿( 326)آية  ،تتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  ابن كثريقرأها  :﴾إل خ 

هللار مب  ا تـ ع م لرون  ب ص ري﴿ .فميهبه هو القصر  .(3)( يعملونبياء الغيب ) ابن كثريقرأها  :﴾و 
 َتمعون(تاء اخلطاب ب ابن كثريقرأها  :﴾جي  م عرون  ( ﴿327)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾مرت م  أ و  ﴿( 323)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 (وم واهولضمري بواو مدية )بصلة هاء ا ابن كثري هاقرأ :﴾و م   و اهر ج ه نَّمر ﴿( 362)آية. 
 ته﴿( 363)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه م  ء ااي 

 فميهبه هو القصر.

                                                           

ه ـني   فـ افـ ه م  حمر ص  ـال  ( )939ذتر الشاليب يف البيت رقم ) (1) ترم  مت  نَّون  الَّذ ي م ع  تـ ف كَّهرـون     ع ن ـهر ع ل ـى و ج  وجهـني التشـديد  يللبـز   أن مـن ( و كرنـ 
فعلى التشديد يلتقي واو الصـلة ابلسـاتن الـالام املـدغم فيمـد لـيلك مـداً  ،اً وهو على أصله يف ميم اجلمع من صلتها بواو لفظ ،يف التاء والتخفيف

واملقــروء بــه مــن لريقــه إمنــا هــو التخفيــف فيجــب  ،ولكــن الــي  حققــه صــاحب النشــر أن التشــديد لــيس مــن لريــق احلــرا ،)كنتمومتَّ نَّــون (مشــبعاً 
  .132ص للقاضي البدور الياهرة  :ينظر .ا اقتصار عليه

 .130اإلحتاف  ص  :ينظر .)قرت ل (بضم القاف وتسر التاء من غري ألف مبنياً للمفعول  ابن كثريقرأها  (2)

 .131ص اإلحتاف  :نظري .بياء الغيبة رداً على اليين تفروا ابن كثريقرأها  (3)
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 كرم  إ نَّ ﴿ ﴾قـرل ترم  أ ّنَّ ﴿( 362)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريا قرأمه :﴾أ نرفس 

 .ه هو القصرفميهب ،حرتتني تاملنفصل
 ببكسر السني ) ابن كثريقرأها  :﴾س ب َّ حت    و ال  ﴿( 369)آية   .(وال حتس 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾خ ل ف ه م  أ الَّ ﴿( 370)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 صلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم وو  ابن كثريقرأ  :﴾فـ ز اد هرم  إ مي اان  ﴿( 373)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 بوال حي  بكسر السني ) ابن كثريقرأها  :﴾س ب َّ حي    و ال  ﴿( 373)آية ه م  إ منَّ ا﴿ .(س  قرأها  :﴾أل نـ فرس 

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري
 فـ ل كرم  ﴿ .(عليهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه  ح ىت  ﴿( 379)آية
رٌ   .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ ج 
 ب(بكسر السني ) ابن كثريقرأها  :﴾و ال  حي  س ب َّ ﴿( 330)آية س  ابن  قرأها  :﴾تـ ع م لرون  ﴿ .وال حي 

 .(1)( يعملونالغيب )بياء  كثري
 قـ تـ ل ترمروهرم  إ ن  ﴿ .(لمهف) وقفاً  هباء السكت هخبلف عن يالبز   قرأها  :﴾ف ل م  ﴿( 333)آية﴾: 

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها 
 ترمرون هر ﴿( 337)آية ليبيننه للناس بياء الغيب فيهما ) ابن كثريا قرأه :﴾ل تـربـ ي  نـرنَّهر ل لنَّاس  و ال  ت ك 

 (فنبذوهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري مهاقرأ :﴾فـ نـ ب ذروهر و ر اء  ﴿ .(2)( وال يكتمونه
 بـ نـَّهرم   ﴿ ﴾ال حت  س ب َّ ﴿ (333)آية يف  بياء الغيب وتسر السني ابن كثريا قرأمه :﴾ف ال حت  س 

ب  حي  ال ) وىل وضمها يف الثانيةا اثنني مع فتح الباء يف األ بر حي  فال ) .(س   .(نهمس 

                                                           

 .133ص اإلحتاف  :نظري .)يبخلون(بياء الغيبة جرايً على  ابن كثريقرأها  (1)

أو غــريه والـــيين مفعــول أول والثــاين مبفـــااة أ   ا   والفعــل األول مســـند إىل الرســول  ،ء الغيبــة إســـناداً ألهــل الكتــاببيــا ابــن كثـــريقرأهــا  (2)
ومـن مث ضـمت البـاء لتـدل علـى واو الضـمري احمليوفـة لسـكون النـون بعـدها  ،والفعـل الثـاين مسـند إىل ضـمري الـيين ،حيسهل الرسول الفرحني انجني

إعـــراب  ،133اإلحتــاف  ص  :ينظــر .ثــاين حمـــيوف يقــديره تــيلك أ  فــال حيســـهل الفرحــون أنفســهم انجيــة والفـــاء عالفــةوال ،فهــو مفعولــه األول
ــبـُنـ ُهْم ابليــاء وضــم البــاء فيــه جــواابن) :13وجــاء يف إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا ص  ،153 /1 :القــرآن للنحــاس أن يكــون  :أحــدمها :فــال حَيْسِّ

  .(قال حيسُب الكفاُر أَنُفُسُهم :والثاين ،ة عن الكفرةواهلاء تناي ،الفعل حملمد 
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 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ر بـ هرم  أ ين   ﴿( 392)آية، 

 .(و قـرت  لروابتشديد التاء ) ابن كثريقرأها  :﴾و قرت لروا﴿ .فميهبه هو القصر
 ررهرم  ( ﴿399)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريا قرأمه :﴾م  إ نَّ ر هب    ﴿ ﴾هل رم  أ ج 

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
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عرون  ﴿ (3) ٌت و س بـ  تـره ا م ا ئٌة و س  ن يٌَّة و آاي   (1)﴾سرور ةر النَّس اء  م د 
 (2) (اء لرونسَّ ت) سنيبتشديد ال ابن كثريقرأها  :﴾ت س اء لرون  ﴿( 3)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  ابن كثريا قرأمه :﴾أ م و ال كرم  إ نَّهر ﴿ ﴾أ م و اهل رم  إ ىل  ﴿ (2)آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 ف ترم  أ ال﴿( 3)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريا قرأمه :)معاً( ﴾خ 

 .فميهبه هو القصر
 (منهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري مهاقرأ :﴾ف كرلروهر ه ن يئا  ﴿ ﴾نـ ف سا  م ن هر ﴿( 3)آية 

 .(فكلوهو)
 إبسقاط اهلمية األوىل وحتقيق الثانية مع القصر واملد يالبز    هاقرأ :﴾الس ف ه اء  أ م و ال كرم  ﴿( 2)آية، 

بني  مية الثانيةهليسهيل األوىل و بتحقيق اهلمية ا قنبل هاوقرأ ،(السفها أموالكم) (3)والقصر أرجح 
   .(السفهآء  آم والكم)  وله وجه اثن وهو إبداهلا ألفاً مع اإلشباع للساتنني ،بني
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريقرأ  :﴾د فـ ع ترم  إ ل يه م  أ م و اهل رم  ﴿ ﴾إ ل ي ه م  أ م و اهل رم  ﴿( 6)آية

 .هو القصرفميهبه  ،فيهن حرتتني تاملنفصل
 (منهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري هاقرأ :﴾م ن هر أ و  ﴿( 7)آية. 
 (منهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري قرأها :﴾م ن هر و قرولروا﴿( 3)آية. 
 أ بـ و اهر ﴿ .(وألبويهي)مدية  ياءبصلة هاء الضمري ب ابن كثري هاقرأ :﴾و أل بـ و ي ه  ل كل﴿( 33)آية 

بفتح  ابن كثري هاقرأ :﴾يروص ي﴿ .(أبواهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري هاقرأ :﴾ف ألرم  ه  
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريقرأها  :﴾أ يـ هرم  أ قـ ر بر ﴿ .الصاد وألف بعدها )يُوَصى(

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل

                                                           

ف بني املكي والكويف يف رؤوس ووجه اخلال .يية واحدة العدد الكويف عدد آايهتا حسب العدد املكي مائة ومخس وسبعون آية فقد خالف (1)
تـ ررون  الضَّالل ة   إىل  الَّذ ين  أ مل   تـ ر  ﴿ ( آية واحدة49و ) (44)فقد جعل املكي اآليتني  :اآلايت يبا  م ن  ال ك ت اب  ي ش  هلل   ......أروتروا ن ص  و ك ف ى اب 
 .66ومرشد اخلالن ص  ،139واإلحتاف ص  ،6حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾ن ص ريا  

  .بتشديد التاء نتيجة إدغام اتء التفاعل يف السني ابن كثريقرأها  (2)

 .فإن املد عند ذلك سيكون أرجح ،أثر اهلمية ابلكلية خبالف ما إذا بقي أثره ليهابالقصر أرجح  (3)
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 ترم  إ نتـ  ﴿ ﴾أ ز و اجركرم  إ ن  ﴿( 32)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثري اقرأمه :﴾ر ك 

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 (الب يوتبكسر الباء ) ابن كثري هاقرأ :﴾ال بـريروت﴿( 32)آية. 
 (ابملد قبل النون ويشديد النون ) ابن كثري هاقرأ :﴾و الَّذ ان  ﴿( 36)آية  . (1) و الَّذ آن  
 فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾كرم  أ نل  ﴿( 39)آية

ا  ﴿ .(مربـ يـَّن ة  بفتح الياء ) ابن كثريقرأها  :﴾مربـ ي  ن ة  ﴿ .هو القصر بصلة هاء  ابن كثري هاقرأ :﴾ف يه  خ ري 
 .)فيهي(مدية  ياءالضمري ب
 اهرنَّ ﴿( 20)آية د  ترم  إ ح   ،تتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر ن كثري ابقرأ  :﴾و ء اتـ يـ 

 .(منهوبصلة هاء الضمري بواو مدية )ابن كثري  هاقرأ :﴾م ن هر ش ي ئا  ﴿ .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلابن كثري ا ـقرأه :﴾بـ ع ضركرم  إ ىل  ﴿( 23)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 واملد مقدم لبقاء  ،بتسهيل اهلمية األوىل مع املد أو القصر يالبز   قرأها  :﴾الن  س اء  إ الَّ ﴿( 22)آية

  .أثر اهلمية
  :بوجهني قنبلوقرأها 
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .مع املد املشبع  التقاء الساتننيإبداهلا ايًء  :والثاين
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلابن كثري  هاقرأ :﴾ع ل ي كرم  أرمَّه اتركرم  ﴿( 23)آية، 

  .فيهاالدال  ابن كثريأظهر  :﴾ق د  س ل ف﴿ فميهبه هو القصر.

                                                           

اإلحتــاف ص  :ينظـر .بتشــديد النـون فهــو عنـده مــن ابب السـاتن الـالام املــدغم فيمـد مشــبعاً سـت حرتــات  التقـاء الســاتنني ابــن كثـريقرأهـا  (1)
135 
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 ﴾اجل رز ءر اخل  ام سر ﴿
 واملد مقدم لبقاء  ،بتسهيل اهلمية األوىل مع املد أو القصر يالبز   قرأها  :﴾الن  س اء  إ الَّ ﴿( 23)آية

  .أثر اهلمية
  :بوجهني قنبلوقرأها 
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .مع املد املشبع  التقاء الساتننيمدية إبداهلا ايًء  :والثاين

لَّ ﴿ بضم امليم  ابن كثريقرأ  :﴾ذ ل كرم  أ ن  ﴿. (1)( و أ ح لَّ بفتح اهلمية واحلاء ) ابن كثري هاقرأ :﴾و أرح 
 .فميهبه هو القصر ،لووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفص

 بضم  ابن كثريقرأها  :﴾أ نـ فرس كرم  إ نَّ ﴿.(2)( َتارةٌ ابلرفع ) ابن كثريقرأها  :﴾َت  ار ة  ﴿( 29)آية
 .فميهبه هو القصر ،امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل

 را  ﴿( 30)آية ل يه  ان   .(نصليهي)بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾نرص 
 (عنهو)بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثري هاقرأ :﴾ع ن هر نرك ف  ر  ﴿( 33)آية. 
 و س لروا(بفتح السني وحيف اهلمية وضم الالم  ابن كثري هاقرأ :﴾و س   لروا﴿( 32)آية(. 
 يبـ هرم  إ نَّ ﴿ .(3) ()عاقدتأبلف بعد العني  ابن كثري هاقرأ :﴾ع ق د ت  ﴿( 33)آية ا قرأه :﴾ن ص 

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ مي  انركرم  إ نَّ ﴿( 36)آية، 

 .فميهبه هو القصر

                                                           

   135اإلحتاف ص  :ينظر .ء للفاعل وهو هللا عي وجلابلبنا )و أ ح لَّ(بفتح اهلمية واحلاء  ابن كثري هاقرأ (1)
 .135اإلحتاف ص  :ينظر .وعن يراض صفة لتجارة ،ابلرفع على أن تان اتمة ابن كثري هاقرأ (2)

يـديكم تـأن واملعـىن عاقـدهتم وماسـحتهم أ  -أ  ذوو إميانكم ذو  إمياهنم أو جتعل اإلميان معاقدة  -ابإللف من ابب املفاعلة  ابن كثري هاقرأ (3)
واملعاقدة  ،فكان يرث السدس من مال حليفه .ويرثين وأرثك ،وحريب حربك ،واثر  اثرك ،دمي ودمك :احلليف يضع ميينه يف ميني صاحبه ويقول

ـــام  بـ ع ضرـــهرم أ و ىل  ﴿ :فنســخ هـــيا احلكـــم بقولـــه يعــاىل ،هــي احملالفـــة يف اجلاهليـــة  :إعـــراب القـــرآنو  ،135اإلحتـــاف ص  :ينظــر .﴾ ...و أرولرـــوا األ ر ح 
 .33الكامل املفصل ص و  ،131/ 2 :النشرو  ،1/211
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 ابن كثريقرأها  ﴾اع ف ه ايرض  ﴿ ،(1) (حسنةبرفع ) ابن كثريقرأها  :﴾و إ ن  ت كر ح س ن ة  ﴿( 30)آية 

را  ﴿ .يرض ع  ف ه ا(حبيف األلف ويشديد العني ) بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثري هاقرأ :﴾ل درن هر أ ج 
 .(لدِنو)
 وهو األرجح  ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد يالبز    قرأها :﴾ج اء  أ ح دٌ ﴿( 33)آية

 :بوجهني قنبلوقرأها  .(2) ليهاب أثر اهلمية
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .أ  مبقدار حرتتني إذ  ا ساتن بعده ،رف مد مع القصرحبإبدال اهلمية الثانية  :والثاين

فميهبه هو  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾و أ ي د يكرم  إ نَّ ﴿
 .القصر
( 20و  39اآليتان﴿ )  ف ت يال  وإذا وقف على  .بضم التنوين وصالً  ابن كثريقرأها  :﴾ان ظرر

 .فإنه يبتدأ هبمية مضمومة )انظر(وابتدأ بـــ  )فتيال (
هؤالء بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية ايًء حمضة ) ابن كثريقرأها  :﴾ه ؤالء  أ ه د ى﴿( 23 )آية

 .(يه دى
 (عنهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) كثريابن   هاقرأ :﴾ع ن هر و ك ف ى﴿( 22)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أي  مررركرم  أ ن  ﴿( 23)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 (فردوهوبصلة هاء الضمري بواو مدية ) ابن كثري هاقرأ :﴾فـ ررد وهر إ ىل  ﴿( 29)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريا ـقرأه :﴾واأ نَـّهرم  ء ام نر ﴿( 60)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾أ نَـّهرم  إ ذ  ﴿( 63)آية

 .هو القصر

                                                           

 .151اإلحتاف ص  :ينظر .فهي امسها ،ابلرفع على أن تان اتمة ابن كثري هاقرأ (1)

لتسـوية ألن سـقوط اهلمـية األوىل جيعـل املـد مـن قبيـل املنفصـل فيجـب ا ،القصر واملد )جاء أحد(بقصر املنفصل جاا لك يف  يللبز   إذا قرأت  (2)
 .190ص للقاضي البدور الياهرة  :ينظر .بينهما

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

61 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 هرم  أ ن  ﴿( 66)آية م امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  بض ابن كثريا قرأمه :﴾أ نـ فرس كرم  أ و  ﴿ ﴾ع ل يـ 

تـرلروا أ نـ فرس كرم  أ و  ﴿ .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل ( أ ن  بضم النون والواو يف ) ابن كثري هاقرأ :﴾أ ن  اقـ 
تـرلروا أ نـ فرس كرم  أ ور ( فقرأمها )أ و  و ) بصلة هاء  ابن كثري هاقرأ :﴾م ا فـ ع لروهر إ الَّ ﴿ .(اخررجوا أ نر اقـ 

 .(فعلوهوواو مدية )الضمري ب
 را  ﴿( 73)آية ت يه  أ ج   .(نؤتيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية ) ابن كثريقرأها  :﴾نـرؤ 
 و ال ترظ ل مرون  ﴿ .( هباء السكت يف حالة الوقفل م هخبلف عنه ) يالبز    قرأ :﴾مل   ﴿( 77)آية﴾: 

 .(يرظلمونبياء الغيب ) ابن كثريقرأها 
 (1)على الالم املقطوعة  ابن كثريوقف  :﴾ف م ال  ه ؤالء  ﴿( 73)آية.  
 بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثريقرأ  :﴾ال قرر ء ان﴿( 32)آية

  .)القرر ان(
 (ردوهو)بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثري هاقرأ :﴾ر د وهر إ ىل  ﴿( 33)آية. 
 م ع نَّكرم  إ ىل  ﴿( 37)آية  ،تتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  ابن كثريقرأها  :﴾ل ي ج 

 .)فيهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  و م ن  ﴿ .فميهبه هو القصر
 ل ي اء﴿( 39)آية هرم  أ و   ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريا ـقرأه :﴾م نـ 

 .رفميهبه هو القص
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريا قرأمه :﴾يـرق ات لروكرم  أ و  ﴿ ﴾صردروررهرم  أ ن  ﴿( 90)آية

 .فميهبه هو القصر ،حرتتني تاملنفصل
 (عليهي)بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه  و ل ع ن هر ﴿( 93)آية. 
 (منهو)بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثري هاقرأ :﴾م ن هر و م غ ف ر ة  ﴿( 96)آية. 
 وعند  .الذين تَـّو فَّاهرم ()فيها وصاًل بتشديد التاء  البز  يقرأها  :﴾الَّذ ين  تـ و فَّاهرم  ﴿( 97)آية

 .هباء السكت يف حالة الوقف (ه)فيم  خبلف عنه  يالبز    هاقرأ :﴾ف يم  ﴿  .(2) ا ابتداء هبا خيفف التاء
                                                           

وقـال عبـد  ،( الصـواب جـواز الوقـف علـى )مـا( أو علـى الـالم جلميـع القـراء) :وقـال ابـن اجلـير  ،اختبـاراً أو اضـطراراً  )فمـا(الوقف علـى   (1)
فــإذا وقـف علـى مــا أو الـالم يف حالــة  ،أو اضــطرارا  فقـطوأعلـم أنــه ال جيـوز الوقــف علـى مـا أو الــالم إالَّ اختبـارا  ابملوحـدة ) :الفتـاح القاضـي

 البـدور الياهـرة :ينظـر .(االمتحان أو االضطرار فال جيوز االبتـداء ابلـالم أو هبـوالء ملـا يف ذلـك مـن فصـل اخلـرب عـن املبتـدأ واجملـرور عـن اجلـار
  .50الكامل املفصل ص و  ،193ص  للقاضي

  .إدغام اتء التفاعل يف السنيبتشديد التاء نتيجة  ابن كثريقرأها  (2)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

62 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 ف  ﴿( 303)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ترم  أ نخ 

 .فميهبه هو القصر
 ر كرم  إ نَّ ﴿ ﴾ب كرم  أ ذ ى﴿ ﴾ع ل ي كرم  إ ن﴿( 302)آية ذ  بضم امليم ووصلها  ابن كثري اقرأه :﴾ح 

 .فميهبه هو القصر ،بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾إ نَّ أ نـ فرس هرم  ﴿( 307)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾م ع هرم  إ ذ  ﴿( 303)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 ي البز    هاوقرأ ،(ه نـ ترم  )اهلمية حبيف األلف وحتقيق  قنبل هاقرأ :﴾ه ا أ نـ ترم  ه ؤالء  ( ﴿309)آية

 .(3)إبثبات األلف وحتقيق اهلمية مع القصر فقط 
 هرم  أ ن﴿( 333)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾م نـ 

 .فميهبه هو القصر
 قدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مب ابن كثريقرأها  :﴾جن  و اهرم  إ الَّ ﴿( 333)آية، 

 .فميهبه هو القصر
را  ﴿ ت يه  أ ج   .(نؤتيهي)بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾نـرؤ 
 خرلرون  ﴿( 323)آية خ لرون (بضم الياء وفتح اخلاء  ابن كثريقرأها  :﴾ي د   .(2) )يرد 
 دها وألف بعدها وفتح الالم بفتح الياء والصاد مع يشدي ابن كثريقرأها  :﴾يرص ل ح ا﴿( 323)آية

ا(  ،(3) )ي صَّاحل 
 كرم  أ ن  ﴿( 333)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾و إ ايَّ

 .فميهبه هو القصر
 ه ب كرم  أ يـ ه ا﴿( 333)آية  ،تتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  ابن كثريقرأها  :﴾يرذ 

 .ه هو القصرفميهب
                                                           

 :ينظــر .حبــيف األلــف قبــل اهلمــية فيصــري علــى وان )فعلــتم( قنبــلوقــراءة  ،)فــاعلتم(إبثبــات األلــف قبــل اهلمــي فيصــري علــى وان  البــز  يقــراءة  (1)
  .123ص  للقاضي البدور الياهرة

  .مبيناً للمفعولبضم الياء وفتح اخلاء  ابن كثريقرأها  (2)

 .2/150 :النشرو  ،1/241 :إعراب القرآن .فأدغمت التاء ابلصاد فأصبحت الصاد مشددة)يتصاحلا( صلها على أن أ (3)
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 كرم  أ و  ﴿( 332)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ نـ فرس 

 .فميهبه هو القصر
 النون وتسر اليا  بضم  ابن كثريقرأها  :﴾نـ زَّل  ﴿( 336)آية)  ابن كثريقرأها  :﴾أ نـ ز ل  ﴿  .)نـرز  ل 

(اهلمية وتسر اليا  بضم   .(1) )أرن ز ل 
 النون وتسر اليا  بضم  ابن كثريقرأها  :﴾نـ زَّل  ﴿( 330)آية) ع ترم  ء اايت  ﴿. (2) )نـرز  ل   ﴾مس  
ثـ لرهرم  إ نَّ ﴿ ﴾إ نَّكرم  إ ذ ا  ﴿  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾م 

 .فميهبه هو القصر
 الراء بفتح  ابن كثريقرأها  :﴾الدَّر ك  ﴿( 336)آية)  .)الدَّر ك 
 اب كرم  إ ن  ﴿( 337)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ب ع ذ 

 .فميهبه هو القصر

                                                           

  .وذلك على بنائهما للمفعول وانئب الفاعل ضمري يعود على الكتاب (1)

 .وما بعدها يف حمل رفع انئب فاعل )أن(على البناء للمفعول و (2)
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 ﴾اجل رز ءر السَّاد سر ﴿
 ُتفوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ُتر فروهر أ و  ( ﴿339)آية(. 
 هرم  ﴿( 322)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أرو لئ ك   م نـ 

 فميهبه هو القصر.
ت يه م  أرجرور هرم  ﴿ ت يه م  أرجرور هرم ( وقرأ ،)نؤتيهم(بنون العظمة ابن كثري قرأها  ﴾يـرؤ  بضم امليم ووصلها  )نـرؤ 

 .فميهبه هو القصر ،بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
 بتخفيف اليا   ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  تـرنـ ز  ل  ﴿( 323)آية)  ابن كثريقرأها  :﴾أ ر ان  ﴿ .)تـرن ز ل 

 .)أر ان(إبسكان الراء 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾و قـ و هل  م  إ انَّ ﴿( 327)آية، 

 .فميهبه هو القصر
بصلة هاء الضمري  ابن كثري اهقرأ :﴾و م ا قـ تـ لروهر ي ق ينا  ﴿ ﴾م ن هر م ا﴿ ﴾ل ك نو   و م ا ص ل بروهر  و م ا قـ تـ لروهر ﴿

بصلة هاء  ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  ل ف ي﴿ .)صلبوهو( )منهو()معاً(  (قتلوهو)يف اجلميع بواو مدية 
 .(فيهي)الضمري بياء مدية 

 (إليهي) بياء مدية بصلة هاء الضمري ابن كثريقرأها  :﴾إ ل ي ه  و ك ان﴿( 323)آية. 
 ل ه م  ﴿( 363)آية ل ه م  ﴿ .(عنهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ع ن هر و أ ك  و أ ك 

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريرأها ـق :﴾أ م و ال
 را  ﴿( 362)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾س نرؤت يه م  أ ج 

 فميهبه هو القصر.
 (منهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾م ن هر ف آم نروا﴿( 373)آية. 
 (إليهي) بصلة هاء الضمري بياء مديةكثري  ابنقرأها  :﴾إ ل ي ه  مج  يعا  ﴿( 372)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثري هاقرأ :﴾ور هرم  فـ يـرو ف  يهرم  أرجر ﴿( 373)آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 د يه م  ﴿ .)منهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾م ن هر و ف ض ل  ﴿( 372)آية و يـ ه 
إ ل ي ه  ﴿ .ميهبه هو القصرف ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هارأـق :﴾إ ل يه  
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ر اطا   ر اط﴿ .(إليهي) بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾ص  ابلسني  قنبلقرأها  :﴾ا  ص 

 .(ا  سراط) البزيخبالف عن 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هارأـق :﴾ل كرم  أ ن  ﴿( 376)آية، 

 .فميهبه هو القصر
تـره ا م ا ئٌة و ع ش ررون  سرور  ﴿ (2) ن يٌَّة و آاي  ةر م د   (1)﴾ةر ال م ائ د 
 خبلف  يالبز   ها قرأ :﴾و ال تـ ع او نروا﴿ .(إ نبكسر اهلمية ) ابن كثري هاقرأ :﴾أ ن  ص دروكرم  ﴿( 2)آية

 .(تَّعاونوا وآليف األلف ) ست حرتاتعنه بتشديد التاء وصاًل مع املد 
 (فمنر اضطررَّ بضم النون ) ابن كثري هاقرأ :﴾ف م ن  اض طررَّ ﴿( 3)آية. 
 (عليهي) بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه  و اتَـّقروا﴿( 3)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هارأـق :﴾قـ ب ل كرم  إ ذ ا﴿( 2)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 ترم  إ  ﴿( 6)آية بضم امليم ووصلها  ابن كثري ارأهـق :﴾و أ ر ج ل كرم  إ ىل  ﴿ ﴾و أ يد ي كرم  إىل  ﴿ ﴾ىل  قرم 

جبر الالم  ابن كثريقرأها  :﴾و أ ر ج ل كرم  ﴿ .فميهبه هو القصر ،بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
وهو األرجح  ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد يالبز    قرأها :﴾ج اء  أ ح دٌ ﴿ .(2) (وأرجل كرم)

 :بوجهني قنبلوقرأها  .ليهاب أثر اهلمية
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .أ  مبقدار حرتتني إذ  ا ساتن بعده ،إبدال اهلمية الثانية حرف مد مع القصر :والثاين

 .(منهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾م ام ن هر ﴿
 ا رأمهـق :﴾إ ل ي كرم  أ ي د يـ هرم  ﴿ ﴾ع ل يكرم  إ ذ  ﴿ .على هاء ابن كثري وقف :﴾ن ع م ت  هللا  ﴿( 33)آية

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري
                                                           

 :بني املكي والكويف يف رؤوس اآلايت ووجه اخلالف .نان وعشرون آية خمالفاً العدد الكويف ييتنيعدد آايهتا حسب العدد املكي مائة واث (1)
ل عرقرود  ني ﴿تآي (1)اآلية  فقد جعل نروا أ و فروا اب  ل ت  ل كرم  ﴿ و﴾ اي  أ يَـّه ا الذ  ين  آم  اي  أ ه ل  ( آيتني ﴿19اآلية ) وجعل .﴾إ نَّ حي  كرمر م ا يرريد ....أرح 

ر ال ك   اء كرم  م ن  هللا  نروٌر و ك ت اٌب مرب نيٌ ﴿ و﴾ و يـ ع فروا ع ن  ك ث ري   ....ت اب  ق د  ج اء كرم  ر سرولرن ا يـربـ ني   حتقيق البيان يف عد آ  القرآن ص  :ينظر .﴾ق د  ج 
 .63ومرشد اخلالن ص  ،151واإلحتاف ص  ،1

ُكم (2) واجلـر يفيـد للـب مسـحها ألن العطـف  ،﴾ورجرـوه كرم﴿ألن العطـف يكـون علـى  ،سـلهافالنصـب يفيـد للـب غ .قرأها ابجلر عطفاً على برؤوسِّ
ــكرم﴿يعــود علــى  أو املســح  ،أَن املســح لالبــس اخلــف وأَن الغســل جيــب علــى َمــْن  ا يلــبس اخلــف وقــد بــني رســول هللا   ،اجملــرور وهــو ممســوح ﴾ررؤروس 

 .وما بعدها 2/24 :يفسري ابن تثري :منسوخ ابلغسـل  ينظر
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 هرم  إ الَّ ﴿( 33)آية فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾م نـ 

 .هو القصر
بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني ابن كثريقرأها  :﴾و ال بـ غ ض اءر إىل  ﴿( 33ية )آ. 
 د يه م  إ ىل  ﴿( 36)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾و يـ ه 

 .فميهبه هو القصر
ر اط﴿   .(سراط) يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 (فلمه)وقفاً هباء السكت  هخبلف عن يالبز   قرأها  :﴾ف ل م  ﴿( 33)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  ابن كثريا قرأمه :﴾ف يكرم  أ ن ب ي اء  ﴿ ﴾ع ل ي كرم  إ ذ  ﴿( 20)آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 دخلتموهو( هاء الضمري بواو مديةبصلة  ابن كثري هاقرأ :﴾د خ ل ترمروهر ف إ نَّكرم  ﴿( 23)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه م  أ ر ب ع ني  ﴿( 26)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 ي د ي  إ ل يك  ﴿ .(1)إبدغام الطاء ابلتاء إدغامًا انقصًا  ابن كثريقرأها  :﴾ب س طت  ﴿( 23)آية﴾: 

(إبسكان الياء  ابن كثريرأها ـق  .)إ ين   (بفتح الياء  ابن كثريرأها ـق :﴾إ ين    أ خ افر ﴿ .)يدي 
 يه  فـ ق تـ ل هر ﴿( 30)آية  .)أخيهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾أ خ 
 يه  ق ال  ﴿( 33)آية  .)أخيهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾أ خ 
 عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾إ نَّ  ع ل ي ه  ﴿( 39)آية(. 
 ذ رروا﴿ ﴾ف خرذروهر إ ن﴿( 33)آية هر ف اح  تـ و   بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾تـرؤ 

 .)فخذوهو( )توتوهو(
 بضم احلاء   ابن كثريقرأها  :﴾ل لس ح ت  ﴿ (32)آية) نـ هرم  أ و  ﴿ .(2) )ل لس حرت  ابن رأها ـق :﴾بـ يـ 

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري
 عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه  شره د اء  ( ﴿33)آية(. 

                                                           

 .ويسمى أيضاَ اإلدغام اجليئي ،اإلدغام الناقص يعين به ؛ ذهاب ذات احلرف وبقاء صفته (1)

 .233ص  )سحت(خمتار الصحاح  :ينظر .بسكون احلاء وضمها مها لغتان ويعين احلرام ويراد هبما اسم الشيء املسحوت (2)
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 أل ن ف  و األرذر ﴿ (32)آية ل ع ني   و األ ن ف  اب  لنـَّف س  و ال ع ني   اب  ن   أ نَّ النـَّف س  اب  لس   نَّ اب  ألرذرن  و الس   ن  اب 

 .(1)ورفع اجلروح  ،بنصب النفس والعني واألنف واألذن والسن ابن كثريقرأهـا  :﴾و اجل ررروح  ق ص اصٌ 
 يه  م ن﴿( 36)آية  بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ف يه  هردى﴿)معاً(  ﴾ي د 

 .)يديهي( )فيهي(
 (فيهي) مدية ياءبصلة هاء الضمري ب ابن كثري هاقرأ :﴾و م ن ف يه  ﴿ (37)آية. 
 يه  م ن﴿ (33)آية بصلة هاء الضمري  ابن كثري اقرأه :﴾ف يه  ُت  ت لفرون  ﴿ ﴾ع ل ي ه  فاح كرم  ﴿ ﴾ي د 

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريقرأها  :﴾جل  ع ل كرم  أرمَّة  ﴿ .)فيهي( )يديهي( )عليهي( بياء مدية
 .فميهبه هو القصر ، تاملنفصلحرتتني
 ف إ ن  تـ و ل و ا﴿  .)وأنر احكم( بضم النون وصالً  ابن كثريرأها ـق :﴾و أ ن  اح كرم  ﴿( 39)آية﴾: 
ذ ر هرم  أ ن﴿ .)فإن تَّولوا(خبلف عنه بتشديد التاء  البز  يها قرأ بضم امليم  ابن كثريرأها ـق :﴾و اح 

 .فميهبه هو القصر ،ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
 ل ي اء  ﴿ ﴾أ ن م نـ هرم﴿( 23)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريا قرأمه :﴾بـ ع ضرهرم  أ و 

 .فميهبه هو القصر ،حرتتني تاملنفصل
 ابن كثريقرأها  :﴾نَـّهرم  أ مي اِن  م  إ  ﴿ .(2) )يقول(من غري واو  ابن كثري هاقرأ :﴾و يـ قرولر ﴿( 23)آية 

 .فميهبه هو القصر ،يم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امل
 ت يه  م ن  ﴿( 23)آية  .)يؤتيهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾يـرؤ 
 هرزرؤا (وصاًل ووقفاً  بال واو ضم اليا  مع اهلميب ابن كثريقرأها  :﴾وا  هرزر ﴿ (27)آية(. 
 د يـ  ﴿( 23)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريا قرأه :﴾ترم إ ىل  ان 

 .)هرزرؤا (وصالً ووقفاً  بال واو ضم اليا  مع اهلميب ابن كثريقرأها  :﴾وا  هرزر ﴿ .فميهبه هو القصر
 عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾ع ل ي ه  و ج ع ل  ﴿( 60)آية(. 
 بضم احلاء   ابن كثريرأها ق :﴾الس ح ت  ﴿ (62)آية)  .)ل لس حرت 
 بضم احلاء   ابن كثريقرأها  :﴾الس ح ت  ﴿ (63)آية)  .)ل لس حرت 

                                                           

ــ :51قــال ابــن خالويــه يف عللــه ص  (1) لــنفس  )أي كتــب هللا علــى بــين إســرائيل يف الت ــنفس  اب  ــن   ..وراة أ نَّ ال لس   ــن  اب  مث بعــد ذلــك  ..إىل الس  
 .ابلنصب فيما عدا اجلروح فإهنم يرفعوهنا قطعاً هلا عما قبلها مبتدأ وخربه قصاص :200ويف اإلحتاف ص  ،اجلروحر ق ص اٌص(

 .آمنوا فأعربه ابلرفع مبا وجب له لكونه مضارعاً  فابتدأ اخلرب عن قول اليين ،على ا انقطاع من الكالم املتقدم وتأهنا مجلة جديدة (2)
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 بتسهيل اهلمية الثانية بني بني وحتقيق اهلمية األوىل  ابن كثريقرأها  :﴾و ال ب غض اء  إ ىل  ﴿ (63)آية.  
 هرم  أرمَّةٌ ﴿ ﴾أ نَـّهرم  أ ق امروا﴿( 66)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريا قرأمه: ﴾م نـ 

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾و ر بَّكرم  إ نَّهر ﴿( 72)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 فعلوهو( مديةبصلة هاء الضمري بواو  ابن كثري هاقرأ :﴾فـ ع لروهر ل بئس  ﴿ (79)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾هل رم  أ نـ فرسرهرم  أ ن﴿( 30)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 م ا اُتَّ ذروهرم  ﴿ .)إليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾إ ل ي ه  م ا﴿( 33)آية

 .فميهبه هو القصر ،مليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم ا ابن كثريقرأها  :﴾أ ول ي اء  
 

 ﴾اجل رز ءر السَّاب عر ﴿
 و تـرهرم  أ و  ﴿( 39)آية ل يكرم  أ و  ك س  ت ه  ﴿ ﴾إ ذ اأ مي ان كرم  ﴿ ﴾أ ه  بضم  ابن كثري ارأهـق :﴾ل كرم  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر ،امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
ت ن بروهر ل ع ل كرم  ﴿ (90 )آية  .)فاجتنبوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ف اج 
 هللا﴿ .)مثل(يف التنوين وجر الالم يف حب ابن كثري هاقرأ :﴾ف ج ز اٌء م ثلر ﴿ (92)آية  :﴾م ن هر و 
 .)منهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ
 إليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثريقرأها  :﴾ررون  إ ل ي ه  حتر ش  ﴿( 96)آية(. 
 ي اء  إ ن  ﴿ (303)آية  .بتسهيل اهلمية الثانية بني بني وحتقيق اهلمية األوىلابن كثري  قرأها  :﴾أ ش 
ز ل(إبسكان النون وختفيف اليا   ابن كثري هاقرأ :﴾يـرنـ زَّل﴿ بنقل ابن كثري قرأها  :﴾ال قرر ء ان﴿ .)يـرنـ 
  .رتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفاً ووصالً ح
 ء ان  ﴿ (303)آية  .)عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مديةابن كثري  اقرأه :﴾ع ل ي ه  ء ااب 
 يـ ترم  إ ىل  ﴿ ﴾ع ل ي كرم  أ نـ فرس كرم  ﴿( 302)آية ت د  بضم امليم ووصلها بواو ابن كثري ا قرأمه :﴾اه 

 .ميهبه هو القصرف ،مبقدار حرتتني تاملنفصل
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 بضم امليم ووصلها بواو ابن كثري  اقرأه :﴾غ ري  كرم  إ ن  ﴿ ﴾م ن كرم  أ و﴿ ﴾بـ ي ن كرم  إ ذ ا﴿( 306)آية

 .فميهبه هو القصر ،مبقدار حرتتني تاملنفصل
 ت ح قَّ ﴿ (307)آية قَّ(بضم التاء وتسر احلاء وإذا ابتدأ ضم اهلمية  ابن كثريا قرأه :﴾اس   .)استرح 
سكان الدال  ابن كثري اقرأه :﴾ال قردرس﴿ (330ية )آ هرم  إ نَّ ﴿ .)القرد س(إبِّ ابن كثري  ارأهـق :﴾م نـ 

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
 ل()يـرن ز  سكان النون وختفيف اليا  إب ابن كثري هاقرأ :﴾ليـرنـ ز   ﴿ (332)آية. 
 (ن ز هلا)مير إبسكان النون وختفيف اليا   ابن كثري هاقرأ :﴾مرنـ ز  هلر ا﴿ (332)آية. 
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف ابن كثري قرأها  :﴾تأ ن  أ  ﴿( 336)آية

بفتح  ابن كثريقرأها  :﴾يل  أ ن﴿ .)وأمي إهلني(إبسكان الياء  ابن كثريقرأها  :﴾و أرم  ي  إ هل  ني   ﴿ .بينهما
 .()يل  اء الي
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلابن كثري قرأها  :﴾هل رم  إ الَّ ﴿( 337)آية، 

 .)أ نر اعبدوا(بضم النون  ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  اع بردروا﴿ .فميهبه هو القصر
 عنهو( بصلة هاء الضمري بواو مديةابن كثري  هاقرأ :﴾ع ن هر ذ ل ك  ﴿ (339)آية(. 

ترون ﴾ (1) سرور ةر األ نـ ع ام  م ك يَّة﴿ (6) تـره ا م ا ئٌة و َخ  ٌس و س   (2)و آاي 
 فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ر هب  م  إ الَّ ﴿( 3)آية

 .هو القصر
 قدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مب ابن كثريقرأها  :﴾أي  ت يه م  أ نـ ب اءر ﴿( 2)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 (فلمسوهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾فـ ل م سروهر أب  ي ديه م  ﴿ (7)آية. 
 (ع ل ي ه ي) مدية بياءبصلة هاء الضمري  ابن كثري هاقرأ :﴾ع ل ي ه  م ل كٌ ﴿ (3)آية. 

                                                           

ا أ ت ـــلر ﴿( مـــن 93( و )92( و )91اآلايت الـــثالث ) :وهـــيســـورة األنعـــام مكيـــة إ ا  ســـت آايت  (1) ـــال و  ـــم   .....﴿إىل  ﴾.......قرـــل  تـ ع  ل ع لَّكر
ر ه  و م ا ق د رروا هللا  ح  ﴿( وهي من 53( و )52( و )51واآلايت الثالث ) ،﴾تـ تـَّقرون   رون   ....﴿إىل  ﴾.....قَّ ق د  ت ك رب  ت ه  ت س  ترم  ع ن  آاي    .﴾و كرنـ 

فقد جعل  :ووجه اخلالف بينهما يف رؤوس اآلايت .عدد آايهتا حسب العدد املكي مائة وسبع وستون آية فقد خالف العدد الكويف ييتني (2)
 :هي( آية واحدة 61( و )66وجعل اآليتني ) ،﴾مثرَّ الَّذ ين  ك ف رروا ب ر هب  م  يـ ع د لرون  ﴾ و ﴿ورو النَّ  ....احل  م در ح   ﴿ :( آيتني ومها1اآلية رقم )املكي 

ق  ﴿ مرك  و ه و  احل  م  يـ قرولر كر   ...و هرو  الَّذ ي خ ل ق  السَّم و ات  واأل ر ض  ( آيتني ﴿13وجعل اآلية ) ،﴾و س و ف  تـ ع ل مرون   .....و ك ذَّب  ب ه  قـ و  ن  و يـ و 
لرهر احل  ق  ﴾ و ﴿فـ ي كرونر  ت ق يم  ﴿( آيتني مها 161وجعل اآلية ) .﴾و هرو  احل  ك يمر اخل  ب رير  ...قـ و  ر اط  مرس  اين  ر يب   إ ىل  ص  د ين ا ق ي م ا ﴿ و ﴾قرل  إ نَّين  ه د 

ن يف ا و م ا ك ان  م ن  ال مرش ر ك ني    .10ومرشد اخلالن ص  ،309اإلحتاف ص و  ،1يف عد ِّ آ  القرآن ص حتقيق البيان  :ينظر .﴾م لَّة  إ بـ ر اه يم  ح 
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 بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري مهاقرأ :﴾ر جرال  جل  ع ل ن اهر ﴿ ﴾ج ع ل ن اهر م ل كا  ﴿ (9)آية 

 .(جلعلناهو( )جعلناهو)
 ز  ( ﴿30)آية تـره   .(لقدر استهزئ) بضم الدال ابن كثريقرأها  :﴾ئو ل ق د  اس 
 م ع نَّكرم  إ ىل( ﴿32)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ل ي ج 

 قصر.فميهبه هو ال
 (إين  بفتح الياء ) ابن كثريقرأها  :﴾إ ينَّ أ خ افر ﴿( 32)آية. 
 مئ ذ  ع ن هر ﴿ (36)آية  .(عنهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾يـ و 
 بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثريقرأها  :﴾ال قرر ء ان  ﴿( 39)آية

بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف  ابن كثريقرأها  :﴾نَّكرم  أ ئـ  ﴿ .(القرر ان)
 .بينهما
 نـ تـرهرم  إ الَّ ﴿( 23)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ف تـ 

 .فميهبه هو القصر
 ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ابن كثريقرأها  :﴾قـرلروهب  م  أ ك نَّة  ﴿( 22)آية، 

 .(يفقهوهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ي فق هروهر و يف  ﴿ .فميهبه هو القصر
 ئـ و ن  ع ن هر ﴿ (26)آية ( عنهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و إ ن  ع ن هر ﴿ ﴾و يـ نـ 

 .)معاً(
 ونكونر(ابلرفع  ابن كثريا قرأمه :﴾و ن كرون  ﴿ ﴾و ال نرك ذ  ب  ﴿( 27)آية( )  .)نكذبر
 (عنهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و إ نَـّهرم  ع ن هر ﴿ (23)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ظرهرور ه م  أ ال﴿( 33)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 يعقلون(ياء الغيب ب ابن كثريقرأها  :﴾تـ ع ق لرون  ( ﴿32)آية(. 
 (إليهي) بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾إ ل ي ه  يـرر ج عرون  ﴿ (36)آية. 
 قرأ  :﴾يـرنـ ز  ل﴿ .(عليهي) بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ع ل ي ه  ء اي ةٌ ﴿ (37)آية

  .(يـرن ز ليف اليا  )إبسكان النون وختف ابن كثري
 (ِبناحيهي) بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ِب  ن اح ي ه  إ الَّ ﴿ (33)آية. 
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 بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾جي  ع ل هر ع ل ى﴿ ﴾يرض ل ل هر و م ن  ﴿ (39)آية 

ر اط﴿ .)جيعلهو(( يضللهو)  .(سراط) يلبز   اابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ ر أ يت كرم  إ ن  ﴿( 30)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 عرون  ﴿ (33)آية هر ت د   :﴾إ ل ي ه  إ ن﴿ .(إايهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾إ ايَّ
 .(إليهي) اء مديةبصلة هاء الضمري بي ابن كثري اقرأه
 هرم  أ بو اب  ﴿( 33)آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾ع ل يـ 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾أ ر أ يترم  إ ن  ﴿( 36)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأها  :﴾كرم  إ ن  أ ر أ يت  ( ﴿37)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾ل كرم  إ ين   ﴿( 20)آية

 .هو القصر
 فيهما كسر اهلميةب ابن كثريا قرأمه :﴾ف   ن هر ﴿ ﴾أ ن هر م ن  ( ﴿23)آية. 
 عركرم  ﴿ (60)آية  .)إليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾إ ل ي ه  م ر ج 
 ج ا أ حدكمإبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد  يالبز    قرأها :﴾ج اء  أ ح د كرم  ﴿ (63)آية()، 

 :بوجهني قنبلوقرأها  .وهو األرجح ليهاب أثر اهلمية
 .الثانية بني بنييسهيل اهلمية  :األول
 .أ  مبقدار حرتتني إذ  ا ساتن بعده ،إبدال اهلمية الثانية حرف مد مع القصر :والثاين

 .)توفتهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾تـ و فَـّت هر ررسرلرن ا﴿
 تنا()أجنيبياء ساتنة بعد اجليم وبعدها اتء مفتوحة  ابن كثري قرأها :﴾أ جن اان  ﴿ (63)آية. 
 يكرم  ﴿ (63)آية يكم(إبسكان النون وختفيف اجليم  ابن كثري قرأها :﴾يـرن ج    .)يـرن ج 
 ق كرم  أ و  ﴿( 62)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثري مهاقرأ :﴾أ ر جرل كرم  أ و  ﴿ ﴾فـ و 

 .)بعضر انظر(بضم الضاد  ابن كثري قرأها :﴾بـ ع ض  ان ظرر﴿ .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
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 هر و هرو  ﴿ (72)آية إ ل ي ه  ﴿ .()واتقوهو بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و اتَـّقرو 

 .)إليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾حتر ش ررون  
 ينَّ أ ر اك  إ  ﴿ .(ألبيهي) بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ء از ر   أل ب يه  ﴿ (73)آية﴾: 

 .()إين  بفتح الياء  ابن كثريقرأها 
 ه ي  ﴿( 79)آية  .(وجهي  إبسكان الياء ) ابن كثريقرأها  :﴾ل لذي و ج 
 ترم  ﴿( 33)آية ر ك   ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾أ نَّكرم  أ ش 

 .)يـرن ز ل(ن النون وختفيف اليا  إبسكا ابن كثريقرأ  :﴾يـرنـ ز  ل﴿ .فميهبه هو القصر
 بدون ينوين  ابن كثريقرأها  :﴾د ر ج ات  ﴿( 33)آية)  ابن كثري قرأها :﴾ن ش اءر إ نَّ ﴿ .(1) )درجات 

 .)نشاءر و ن(واواً خالصة مكسورة  وله أيضاً إبداهلا ،بتسهيل اهلمية الثانية
 (وزكريء  )ابهلمي واملد  ابن كثريقرأهـا  :﴾و ز ك ر ايَّ ﴿ (32)آية. 
 ر اط  ﴿ (37)آية  .)سراط( يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 را  ﴿ (90)آية  .)عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ع ل ي ه  أ ج 
 جيعلونه(الثالثة ابلياء ) ابن كثريقرأ  :﴾َت  ع لرون هر قـ ر اط يس  تـرب درونـ ه ا و ُتر فرون  ك ث ريا  ﴿ (93)آية 

 .()وخيفون (يبدوِنا)
 ي ه  ﴿ .(أنزلناهو) بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر مرب ارك﴿ (92)آية ي د 

 .)يديهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾و ل تـرن ذ ر  
 أ ي د يه م  ﴿ .)إليهي( ديةبصلة هاء الضمري بياء م ابن كثري اقرأه :﴾إ ل ي ه  ش يء﴿ (93)آية

رجروا  .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريرأ ـق :﴾أ خ 
 ترم  أ نَـّهرم  ﴿ ﴾خ ل قن اكرم  أ و ل  ﴿( 93)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثري مهاقرأ :﴾ز ع م 

ن  ﴿ .فميهبه هو القصر ،حرتتني تاملنفصل  .)ب ينركرم (ابلضم  ابن كثريقرأها  :﴾كرم  بـ يـ 
 (بتخفيف الياء ساتنة  ابن كثريقرأها  :)معاً( ﴾ال م ي  ت  ﴿ (92)آية  .)املي ت 
 ابأللف بعد اجليم وتسر العني ورفع الالم وجر الليل  ابن كثري هاقرأ :﴾و ج ع ل  الليل  ﴿ (96)آية

)   .(1) )و ج اع لر الليل 

                                                           

 .بدون ينوين على أنه مفعول به (1)
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 تـ ق  ﴿ (93)آية  .(2) ت ق ٌر()ف مرس  بكسر القاف  ابن كثري اقرأه :﴾رٌ ف مرس 
 را  ﴿ (99)آية  .)منهو( ابن تثري بصلة هاء الضمري بواو مدية مهاقرأ :﴾م ن هر ح با  ﴿ ﴾م ن هر خ ض 
 .(3) )متشابٌه(بضم التنوين  ابن كثري اقرأه :﴾مرت ش اب ه  ان ظررروا﴿
 فاعبدوهو( تثري بصلة هاء الضمري بواو مديةابن   هاقرأ :﴾ف اع بردروهر و هرو  ﴿ (302)آية(. 
 أبلف بعد الدال وسكون السني وفتح التاء  ابن كثري هاقرأ :﴾د ر س ت  ﴿ (302)آية)  )د ار س ت 

(4). 
 ع رركرم  أ نَـّه ا﴿ ﴾ج اء تـ هرم  ء ايةٌ ( ﴿309)آية بضم امليم ووصلها بواو  ابن كثري مهاقرأ :﴾و ما يرش 

 .(9) )إ نَـّه ا(بكسر اهلمية  ابن كثري هاقرأ :﴾أ نَـّه ا إ ذ ا﴿ .فميهبه هو القصر ،صلمبقدار حرتتني تاملنف
 

 ﴾اجل رز ءر الثَّام نر ﴿
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾بـ ع ضرهرم  إ ىل  ﴿( 332)آية، 

 .)فعلوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ريابن كث هاقرأ :﴾م ا فـ ع لروهر ف ذ ر هرم  ﴿ .فميهبه هو القصر
 ةر ﴿ (333)آية هر ﴿ .)إليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾إ ل ي ه  أ ف ئ د  و ل يـ ر ض و 

  .)ولريضوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و ل يـ ق رت  فروا
 ز ٌل(النون وختفيف اليا  إبسكان  ابن كثريقرأ  :﴾مرنـ زَّلٌ ﴿( 333)آية  .)مرنـ 
 إبثبات األلف بعد امليم والوقف على التاء  ابن كثريقرأ  :﴾و مت َّت  ك ل متر ﴿( 332)آية

)  .)ك ل م اتر

                                                                                                                                                                             

فجاعـــل حمتمـــل  ،وخفـــض الليـــل ابإلضـــافة) :214جـــاء يف اإلحتـــاف ص  .مضـــاف إليـــه )الليـــل(مضـــاف و )جاعـــل(يعــرب ابإلضـــافة أ   (1)
لبعضـهم يف منـع إعمـال املعـرف هبـا فـــ )سـكنا( منصـوب بفعـل  ع )ال( خالفـا  واملاضي عند البصريني ال يعمل إالَّ مـ ،وهو الظاهر ،للماضي

 .(دل عليه جاعل ال به ملا ذكر أو به على أن املراد جعل مستمر يف األزمنة املختلفة

ت ق ٌر( (2) اإلحتـاف ص  :ينظـر .القاف اسم فاعل مبتدأ وخربه حميوف يقديره فمنكم شخص قـار يف األصـالب أو البطـون أو القبـور بكسر )ف مرس 
214. 

  .فضمها يالبز   أما  ،فكسرها ابن شنبوذ عنه وضمها ابن جماهد قنبلاختلف عن  (3)

  .أ  دارست غريك ابلت()قدارست على وان  (4)

 :ينظـر .(وهي قراءة واضحة ألن معناها استئناف أخبار بعدم إميان من طبع على قلبه ولو جاءهتم كـل آيـة) :قال يف الدر ،بكسر اهلمية (9)
     .219اإلحتاف ص 
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 فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾هرم  إ الَّ ﴿( 336)آية

 .هو القصر
 عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ع ل ي ه  إ ن  ﴿ (333)آية(. 
 بضم امليم  ابن كثري اهرأـق :﴾م ا اض ط ررر ُتر  إ ل ي ه  ﴿ ﴾ع ل يكرم  إ الَّ ﴿ ﴾و م ال كرم  أ الَّ ﴿( 339)آية

ابن   اقرأمه :﴾إ ل ي ه  و إ نَّ ﴿ ﴾ع ل ي ه  و قد  ﴿ .فميهبه هو القصر ،ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
بضم الفاء وتسر  ابن كثريقرأها  :﴾ف صَّل  ﴿ .)عليهي( )إل يهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري

 .(1) )حرر  م(بضم احلاء وتسر الراء املشددة  ابن كثريقرأها  :﴾ح رَّم  ﴿ .)فرص  ل (الصاد املشددة 
ل ون  ﴿ ل ون (بفتح الياء  ابن كثريقرأ  :﴾ل يرض   .)ل ي ض 
 أ ط ع ترمروهرم  ﴿ .)عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ع ل ي ه  و إ نَّهر ﴿ (323)آية

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريرأ ـق :﴾إ نَّكرم  
 ن اهر و ج ع لن ا﴿ (322)آية يـ  يـ   .)ف  حييناهو( ديةبصلة هاء الضمري بواو م ابن كثري هاقرأ :﴾ف   ح 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾ج اء هترم  آي ةٌ ( ﴿323)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 ابن كثري هارأـق :﴾ي صَّعَّدر ﴿ .)ض ي قا (إبسكان الياء  ابن كثري هاقرأ :﴾ض ي قا  ﴿( 322)آية 

 .(2) )ي ص ع در(إبسكان الصاد وختفيف العني 
 ر اط﴿ (326)آية  .)سراط( يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 حنشرهم(بنون العظمة  ابن كثريقرأها  :﴾حي  شرررهرم  ﴿ (323)آية(. 
 يت﴿( 330)آية ه م  ﴿ ﴾ع ل ي كرم  ء ااي  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثري مهاقرأ :﴾أ نَـّهرمأ نـ فرس 

 .به هو القصرفميه ،حرتتني تاملنفصل
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾م ك ان ت كرم  إ ين   ﴿( 332)آية، 

 فميهبه هو القصر.
 فعلوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾م ا فـ ع لروهر ف ذ ر هرم  ﴿( 337)آية(. 

                                                           

  .بضم الفعلني على بنائهما للمفعول ابن كثريقرأها  (1)

 .فـاملراد بـه املشـقة ،إبسكان الصاد وختفيف العني على أنـه أخـي مـن قـوهلم صـعد يصـعد وذلـك تلـه إن تـان لفظـه مـن ا اريقـاء ابن كثريقرأها  (2)
  .144الكامل املفصل ص  :ينظر
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 ز يه مع ل ي ه  ﴿ (333)آية  .)عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾س ي ج 
 ت ة  ﴿ (339)آية )وأ ن  ت كرن   فتقرأ .)ميتة(ورفع  )يكن( ابلتاء يف ابن كثريقرأها  :﴾و أ ن  ي كرن  م يـ 

ت ٌة( رأ ـق :﴾و ص ف هرم  إ نَّهر ﴿ .)فيهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ف يه  شرر ك اء  ﴿ .م يـ 
 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن
 لرهر(إبسكان الكاف  ابن كثريقرأها  :﴾أركرلرهر ﴿ (333)آية  ابن كثريقرأها  :﴾ح ص اد ه  ﴿ .)أرك 

َصادِّهِّ(  .بكسر احلاء )حِّ
 خط وات( يالبز   بضم الطاء وسكنه  قنبلقرأها  :﴾خرطرو ات  ﴿ (332)آية(. 
اجتمع يف هيه  :﴾ء آلذَّك ر ين  ﴿ .)ال م ع ز (بفتح العني  ابن كثريقرأها  :﴾ال م ع ز  ﴿ (333ية )آ

يبدل إىل حرف مد من جنس حرتة  (1)فهمية الوصل ،مهية ا استفهام ومهية الوصل :الكلمة مهياتن
 :وجهان البن كثريففيها  ،اهلمية األوىل فتصبح بد اً 

 .املد املشبع بست حرتات :األول
 .من غري إدخال ألف بني اهلمييني التسهيل مع القصر :والثاين

 .)عليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ع ل ي ه  أ ر ح امر ﴿
 بصلة  ابن كثري اقرأه :﴾ع ل ي ه  أ ر ح امر ﴿ .(143تما يقدم يف اآلية )  :﴾ء آلذَّك ر ين  ﴿ (333)آية

اء  إ ذ ا﴿ .)عليهي( هاء الضمري بياء مدية بتسهيل اهلمية الثانية بني بني وحقق  ابن كثري قرأها :﴾شره د 
 .األوىل
 ت ة  ﴿ (332)آية )إ الَّ فتقرأ  ،)ميتة(ونصب  )يكون(بتأنيث  ابن كثريقرأها  :﴾إ الَّ أ ن  ي كرون  م يـ 

ت ة (   .أ ن  ت كرون  م يـ 
( ابن كثري هاقرأ :﴾اض طررَّ  ف م ن  ﴿ وعند ا ابتداء يضم مهية الوصل  ،لنون والطاءبضم ا )فمنر اض طررَّ

 .(2) )أرض طرر(نظراً لضم الطاء 

                                                           

(صل هي اليت بني مهية ا استفهام و ام التعريف املراد هبمية الو ( 1) فاجلمهور على إبدال مهية الوصل الواقعة  :وأختلف القراء يف تيفيتها )أ الذَّك ر ين 
وذهــب  ،بعـد مهـية ا اسـتفهام ألفـاً خالصـة مـع إشـباع املـد للسـاتنني للكـل ومسـي مبـد الفـرق لغـرض التفريـق بـني اجلملـة ا اسـتفهامية واجلملـة اخلربيـة

 ،201ص  للقاضـــي البـــدور الياهـــرة :ينظـــر .ومهـــا صـــحيحان تمـــا يف الشـــالبية وغريهـــا ،آخـــرون إىل يســـهيلها بـــني بـــني و ا يكـــون إ ا  مـــع القصـــر
  .141الكامل املفصل ص و 
 .(113يراجع سورة البقرة اآلية )( 2)
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 ر جروهرو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾فـ ترخ ر جروهر ل ن ا﴿( 333)آية  .)فـ ترخ 
 .القصرفميهبه هو  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾أ نـ ترم  إ الَّ ﴿
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾هل  د اكرم  أ مج  ع ني  ﴿( 339)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾ع ل ي كرم أ الَّ ﴿( 323)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 تذَّكَّررون(بتشديد اليال  ابن كثري هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون  ﴿( 322)آية(. 
 ر اط  ﴿ (323)آية  :﴾ف اتَّبعروهر و ال﴿ .(ي)سراط يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾يص 
بتشديد التاء  يالبز   قرأها  :﴾فـ تـ ف رَّق  ﴿ .)فاتبعوهو( ابن تثري بصلة هاء الضمري بواو مدية هاقرأ

 .)فتـَّف رَّق( قنبلوخففها 
 بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ف اتَّبعروهر و اتَـّقروا﴿ ﴾أ ن زل ن اهر مرب ار كٌ ﴿( 322)آية 

 .)فاتبعوهو( )أنزلناهو(
 قلر انتظروا(الالم  بضم ابن كثري هاقرأ :﴾قرل  انـ ت ظ رروا( ﴿323)آية(. 
 لها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووص ابن كثري هاقرأ :﴾أ م ررهرم  إ ىل  ﴿( 329)آية، 

 .فميهبه هو القصر
 ر اط﴿ (363)آية ابن   قرأها :﴾ق ي ما  ﴿ .)سراط( يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 

 .)قـ ي  م ا(بفتح القاف وتسر الياء ويشديدها  كثري
 فيهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري اقرأه :﴾ف يه  ُت  ت ل فرون﴿ (363)آية(. 
كرم  إ نَّ ﴿( 362 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾ء ات 

 .فميهبه هو القصر
ت   (1) سرور ةر األ ع ر اف  م ك يَّةٌ ﴿( 3)  (2)﴾و آايتـره ا م ائت ان و س 

                                                           

ــ  هل رم  ع ــن  ال ق ر يــة  ﴿( قولـه يعــاىل 110يــة )( إىل آخـر آ163سـورة األعــراف مكيـة إ ا  مثــان آايت تمـا قــال جماهــد مـن اآليــة ) (1) إ انَّ ال   .......و س 
ني   ر  ال مرص ل ح  يعر أ ج   .﴾نرض 

( آيــة 2( و )1اآليتــني )املكــي فقــد جعـل  :بينهمــا يف رؤوس اآلايت الفاخلــووجــه  . ا خـالف يف عــدد آايهتــا بـني العــددين املكــي والكــويف( 2)
م ن ني   ...ك ت ـــاٌب أرن ـــز ل    الــــمص﴿ واحـــدة ـــؤ  ل ق ســـط  ﴿ :( آيـــة واحـــدة30( و )25)اآليتـــني وجعـــل  ،﴾ل ل مر ـــر  ر يب   اب  ـــم  ........قرـــل  أ م  ـــبرون  أ نَـّهر و حي  س 

ت ــدرون   ــن  النَّــار .....ق ــال  اد خرلرــوا يف  أرم ــم  ﴿( آيتــني 31وجعــل اآليـة ) ،﴾مره  ــع فا  م  ــع ٌف و ل ك ــن ال تـ ع ل مرــون﴿و  ﴾ض  وجعــل اآليــة  ،﴾ق ــال  ل كرــل   ض 
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 منهو( ديةبصلة هاء الضمري بواو م ابن كثري هاقرأ :﴾م ن هر ل تـرن ذ ر  ﴿( 2)آية(. 
 تذَّكَّررون(بتشديد اليال  ابن كثري هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون  ﴿( 3)آية(. 
فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾د ع و اهرم  إ ذ  ﴿( 2 )آية

 .هو القصر
 منهو( ةبصلة هاء الضمري بواو مدي ابن كثري هاقرأ :﴾م ن هر خ ل ق ت ين  ﴿( 32)آية(. 
 ر اط  ﴿ (36)آية  .(ك)سراط يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها  :﴾ك  ص 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾م ن كرم  أ مج  ع ني  ﴿( 33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
نـ هرم  إ انَّ ﴿( 27 )آية  ،و مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بوا ابن كثريقرأ  :﴾ال تـ ر و 

 .فميهبه هو القصر
 ل ف ح ش اء  أ تـ قرولون﴿( 23)آية إبدال الثانية ايًء خالصة تحقيق اهلمية األوىل و ب ابن كثري هاقرأ :﴾اب 

 .)ابلفحشاء  يتقولون(
 وادعوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و اد عروهر خمر ل ص ني  ﴿( 29)آية(. 
بون(بكسر السني  ابن كثري هاقرأ :﴾و حي  س برون  ﴿( 30ية )آ  .)وحيس 
 يـرن ز ل(إبسكان النون وختفيف اليا   ابن كثري هاقرأ :﴾يـرنـ ز  ل  ﴿( 33)آية(. 
 وهو األرجح  ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد يالبز    قرأها :﴾ج اء  أ ج لرهرم  ﴿( 33)آية

 :بوجهني بلقنوقرأها  .ليهاب أثر اهلمية
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .أ  مبقدار حرتتني إذ  ا ساتن بعده ،إبدال اهلمية الثانية حرف مد مع القصر :والثاين
يت  ﴿( 32 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾ع ل يكرم  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر
ه م  أ نَـّهرم  ﴿ .)ما(مقطوعة عن  )أين( :﴾اأ ين  م  ﴿( 37 )آية بضم امليم  ابن كثريقرأ  :﴾أ نـ فرس 

 .فميهبه هو القصر ،ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل

                                                                                                                                                                             

ــع فرون  ﴿ ( آيتـني131) ت ض  ـانروا يرس  م  الَّــذ ين  ك  ـر ائ يل   .....م ش ـار ق  األ ر ض  و م غ ر هب ـ ا و أ ور ثـ ن ـا الق ـو  ـانروا يـ ع ر شرــون   ......﴿و  ﴾ع ل ــى بـ ين  إ س   .﴾و م ــا ك 
 .13ومرشد اخلالن ص  ،222اإلحتاف ص  :ينظر
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الثانية املفتوحة ايءً تحقيق اهلمية األوىل وإبدال ب ابن كثري هاقرأ :﴾ه ؤالء  أ ض ل وان  ﴿( 33 )آية 

 .ي ضلوان( )ه ؤالء  خالصة 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾هل رم  أ بـ و اب﴿( 30 ة)آي، 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾ب ينـ هرم أ ن﴿ (33 )آية، 

فتكون  .)لعنة(ونصب  )أن(يف  بتشديد النون يالبز   قرأها  :﴾أ ن  ل ع ن ةر هللا  ﴿ .فميهبه هو القصر
 .(1) ()أ نَّ ل ع ن ة  القراءة 
 وهو األرجح  ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد يالبز    قرأها :﴾ت ل ق اء  أ ص ح اب  ﴿( 37)آية

 :بوجهني قنبلوقرأها  .ليهاب أثر اهلمية
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .أ  مبقدار حرتتني إذ  ا ساتن بعده ،ة حرف مد مع القصرإبدال اهلمية الثاني :والثاين
برمحة  ارد خرلروا(بضم مهية الوصل  ابن كثري هاقرأ :﴾ب ر مح  ة  اد خرلروا﴿ (39 )آية(. 
املاء   وىلاألوحقق  ،نية املفتوحة ايءً إببدال اهلمية الثا ابن كثري هاقرأ :﴾ال م اء  أ و  ﴿( 20 )آية(
)  .يـ و 
 فصلناهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾صَّل ن اهر ع ل ىف  ﴿( 22)آية(. 
 نسوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ن سروهر م ن  ﴿( 23)آية(. 
 فا  ﴿( 26)آية  .)وادعوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و اد عروهر خ و 
  .على هاء ابن كثري وقف :﴾ر مح  ت﴿
 ح  ﴿( 27)آية لر الر  اي   .)يرسل الر  ي ح (إبسكان الياء وحيف األلف بعدها  ابن كثريقرأها  :﴾يـرر س 
را  ﴿ ن اهر ل بـ ل د  ﴿ .(2) )نرشررا (ابلنون املضمومة بد ًا من الباء مع ضم الشني  ابن كثريقرأها  :﴾برش   :﴾سرق 
بتخفيف الياء  ابن كثريقرأها  :﴾م ي  ت  ﴿ .ناهو()سق بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ

)  .)ت ذَّكَّررون(بتشديد اليال املفتوحة  ابن كثريقرأها  :﴾ت ذ كَّررون  ﴿ .)م ي ت 
                                                           

واجلملـة  ،مبتـدأ والظـرف بعـده خـربه )لعنـة(خمففة من الثقيلة امسها ضمري الشأن و )أن(على أن  )لعنة(ورفع إبسكان النون خمففة  قنبلقراءة ( 1)
اإلحتـاف  :ينظـر .( امسهـا والظـرف خربهـا)لعنـةوإمنـا فتحـت إن لوقـوع الفعـل عليهـا أ  أبن و ،)لعنة(بتشديد النون ونصب  يالبز   وقراءة  ،خرب أن

 .229ص 
 .تناال ونيل وشارف وشرف(انشر)مجع  شررا ()نر  ابن كثريقرأها  (2)
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 إ ين   (بفتح الياء  ابن كثريقرأها  :﴾إ ين    أ خ افر ﴿( 29)آية(. 
ترم  أ ن﴿ (63 )آية بـ   ،بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها  ابن كثري هاقرأ :﴾أ و  ع ج 

 .فميهبه هو القصر
 ن اهر و الَّذ ين  ﴿( 63)آية يف  بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ف ك ذَّبروهر ف   جن  يـ 

 .)ف جنيناهو(و  )فكذبوهو(
ترم  أ ن﴿ (69 )آية بـ   ،نفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تامل ابن كثري هاقرأ :﴾أ و  ع ج 

 .(1) )بصطة(ابلصاد  يالبز   وقرأها  ،(بسطةابلسني ) قنبلها قرأ :﴾ب ص ط ة﴿ .فميهبه هو القصر
 ن اهر و الَّذ ين﴿( 72)آية  .)ف جنيناهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ف   جن  يـ 
فميهبه  ،ار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقد ابن كثريقرأ  :﴾ل كرم  ء اي ة  ﴿ (73 )آية

 .هو القصر
ب يوت (كسر الباء ب ابن كثريقرأ  :﴾بريوت  ﴿ (73 )آية(. 
هرم  أ تـ ع ل مرون  ﴿ (72 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾م نـ 

 .فميهبه هو القصر
فإنه يبتدئ هبمية  )ائتنا(وابتدأ بــــــ  )اي صاحل(ى إذا وقف القارئ عل :﴾اي  ص ال حر ائ ت ن ا﴿ (77 )آية

 .)إ يتنا(نية ايًء فتكون القراءة وصل مكسورة مث يبدل اهلمية الثا
فاألوىل استفهامية مفتوحة والثانية مكسورة  ؛هبمييني ابن كثري هاقرأ :﴾إ نَّكرم  ﴿ (33 )آية
 .وحيقق األوىل نهمافعليه يسهل الثانية من غري إدخال ألف بي ،نَّكرم ()أ ئ  
سٌ ﴿ (32 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثري مهاقرأ :﴾قـ ر ي ت كرم  إ نَـّهرم  أران 

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 ن اهر و أ هل هر ﴿( 33)آية  .)ف جنيناهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ف   جن  يـ 
فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾لكرم  إ ن  ﴿ (32 )آية

 .هو القصر
( 36آية )﴿  ر اط   .)سراط( يالبز   ابلسني خبالف عن  لـقنبقرأها  :﴾ص 

                                                           

 .195الكامل املفصل ص  :ينظر .وروى ابن شنبوذ عنه الصاد ،من لريق ابن جماهد عنه ابلسني لقنبل (1)
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بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾م ن كرم  ء ام نروا﴿ (37 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
عر اجل ر ﴿  ﴾ز ءر التَّاس 

فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾إ نَّكرم  إ ذ ا﴿ (90 )آية
 .هو القصر
(1) )أ و  أ م ن (إبسكان الواو  ابن كثريها قرأ :﴾أ و  أ م ن  ﴿ (93 )آية. 
ن اهرم  ﴿ (300 )آية الثانية واوًا خالصة مية األوىل وإبدال تحقيق اهلب ابن كثريقرأ  :﴾ن ش اءر أ ص بـ 

 .)نشاء و ص بناهم(
إبسكان الياء  ابن كثريها قرأ :﴾م ع ي  بين﴿ (302 )آية)  .)معي 
 عصاهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ع ص اهر ف إذ ا﴿( 307)آية(. 
 ه  ﴿( 333)آية  بواو مدية اءاهلصلة وضم اهلاء مع  بعد اجليمساتنة هبمية  ابن كثري هاقرأ :﴾أ ر ج 

هرو ئـ  ل﴿ .()أ ر ج   .)وأخاهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و أ خ اهر و أ ر س 
 بتشديد التاء وفتح الالم ويشديد القاف عند وصل  يالبز    قرأ :﴾ف إ ذ ا ه ي  تـ ل ق فر ﴿( 337)آية

بفتح الالم ويشديد  قنبل هاوقرأ ،وعند ا ابتداء خيفف التاء (قَّفر تَـّل   )ه ي  فتكون  )تلقف(بـــــ  )هي(
(القاف من غري يشديد التاء   .)هي  تـ ل قَّفر

 ترمق ال  ف ر ع ون  ﴿( 323)آية األوىل والثانية  :أصل هيه الكلمة يتكون من ثالث مهيات :﴾ء ام نـ 
ألفاً مدية من جنس حرتة ما قبلها  لثالثةاهلمزة ا ابن كثريفأبدل  ،)أ أ أ منتم(والثالثة ساتنة  ،مفتوحتان

بتحقيق األوىل ويسهيل الثانية من غري  يالبز   مها قرأف األوىل والثانية وأما  ،(2)عماًل بقول الشاليب
حال وصل  قنبل هاوقرأ ،(3)الشاليب يف اإلدخال اإلمام وهو خالف ميهب  ،إدخال ألف بينهما

 )ء امنتم(ويف حال البدء بــــ  ،األوىل واوًا خالصة ويسهيل الثانية قبلها إببدال )فرعون(بـــــ  )ء امنتم(

                                                           

 .163 صالكامل املفصل  :ينظر .حرف عطف للتقسيم أ  أفأمنوا إحدى العقوبتني )أو(على أن  (1)
 .(إذا سكنت عزم كآدم أو هال .....اهلمزتني لكلهموإبدال أخرى ( )229يف البيت رقم ) (2)

 :وعلـل ذلـك ابـن اجلـير  بقولـه ،(وال حبيـث ثـالٌث يـتفقن  تـ نـ ـز ال .....وال مـد بـني اهلمـزتني هنـا) :( هـو154وقول الشاليب يف البيت رقـم ) (3)
والرابعـة املبدلـة مـن اهلمـزة  ،والثالثـة مهـزة القطـع ،لفاصـلةوالثانيـة األلـف ا ،مهزة االستفهام :األوىل :لئال يصري اللفظ يف تقرير أربع ألفات)

  .223ص  للقاضي البدور الياهرة :ينظر .(وذلك إفراط يف التطويل وخروج عن كالم العرب ،الساكنة
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 ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾ل كرم  إ نَّ ﴿ .يكالبز   يقرأها 

 .)مكرمتهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾م ك ر مترروهر يف  ﴿ .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثري هاقرأ :﴾ألرص ل  بـ نَّكرم  أ مج  ع ني﴿ (323 )آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
بفتح النون وإسكان القاف وختفيف التاء وضمها  ابن كثري هاقرأ :﴾س نـرق ت  لر ﴿ (327 )آية

 .)س نـ ق ترلر(
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثري هاقرأ :﴾ألرص ل  بـ نَّكرم  أ مج  ع ني﴿ (323 )آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾ر ب كرم  أ ن  ﴿ (329 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
 ل غروهر إ ذ ا﴿( 332)آية  .)ابلغوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾اب 
 ووصاًل ابلتاء )كلمه(وقفاً ابهلاء  ابن كثري هاقرأ :﴾ك ل م تر ﴿( 337)آية. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾ء اهل  ةٌ هل رم  ﴿ (333 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ط لٌ ﴿ (339 )آية  .)فيهي(ياء مدية بصلة هاء الضمري ب ابن كثري هاقرأ :﴾ف يه  و اب 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري هاقرأ :﴾أ ب غ يكرم  إ هل ا  ﴿ (330 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
يه  ه اررون  ﴿ (332 )آية  .)ألخيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثري هاقرأ :﴾أل  خ 
(333 آية) ﴿  الراء  سكانإب ابن كثري هاقرأ :﴾أ ر ين)  ابن كثري هاقرأ :﴾و ل ك ن  ان ظرر  ﴿ .)أ ر ين 

 .)ولكنر انظر(نون بدل الكسرة بضم ال
ترك  ﴿ (333 )آية بغري  ابن كثري هاقرأ :﴾ب ر س االيت  ﴿ .)إ ين   (بفتح  ريابن كث هاقرأ :﴾إ ين   اص ط ف يـ 

( فرادألف بعد الالم على اإل  .)ب ر س ال ِت 
 بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري مهاقرأ :)معاً( ﴾س ب يال   يـ تَّخ ذروهر ( ﴿336)آية 

 .)يتخذوهو(
 اُتذوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾اُتَّ ذروهر و ك انروا﴿( 333)آية(. 
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ل ترم  ﴿ (320 )آية ل ترم  أ م ر  ﴿ .)بعدي (الياء بفتح  ريابن كث هاقرأ :﴾بـ ع د ي أ ع ج   هاقرأ :﴾أ ع ج 

يه  جي رر هر ﴿ .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثري إ ل ي ه  ﴿ ﴾أ خ 
 .)أخيهي( )إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثري هاقرأ :﴾ق ال  
خالصة  الثانية واواً تحقيق اهلمية األوىل وإبدال ب ابن كثري هاقرأ :﴾ت ش اءر أ ن ت  ﴿ (322 )آية

)  .)تشاء و ن ت 
هرم  إ ص ر هرم  ﴿ (327 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  ابن كثري هاقرأ :﴾ع نـ 

 .فميهبه هو القصر
 .()وعزروهو ونصروهو بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و ع زَّرروهر و ن ص رروهر و اتَـّبـ عروا﴿
 واتَّبعوهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾وهر ل ع لَّكرم  و اتَّب عر ﴿( 323)آية(. 
 مرهر ( ﴿360)آية ق اهر قـ و  ت س   .)استسقاهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾اس 
 و س ل هرم(بفتح السني و ا مهية بعدها  ابن كثري هاقرأ :﴾و س   هل رم  ﴿( 363)آية(. 
 ل كرهرم  أ و﴿ .)ل م ه(هباء السكت وقفاً  يالبز    هاقرأ :﴾مل   ﴿( 363)آية بضم  ابن كثري هاقرأ :﴾مره 

ابلرفع  ابن كثري هاقرأ :﴾م ع ذ ر ة  ﴿ .فميهبه هو القصر ،امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
 .(1))معذرٌة( 
 عنهو( او مديةبصلة هاء الضمري بو  ابن كثري هاقرأ :﴾ع ن هر قـرل ن ا﴿( 366)آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ابن كثريقرأ  :﴾ع ل ي ه م  إ ىل  ﴿ (367 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
م ا ف يه  ﴿ .)أيخذوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾أي خرذروهر أ مل   ﴿ (369 )آية

بياء ابن كثري  هاقرأ :﴾تـ ع ق لرون  ﴿ .)فيهي(ري بياء مدية بصلة هاء الضمابن كثري  هاقرأ :﴾و الدَّار
 .)يعقلون(الغيب 
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية ابن كثري  هاقرأ :﴾م ا ف يه  ل ع لَّكرم  ﴿ (373 )آية(.   
ه م  أ ل س ت  ﴿ (372 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ فرس 

   .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل

                                                           

علـل القـراءات  :ينظـر .يرة  هـيه معـ :وقدرها ابن عبيدة ،(إن معناه ؛ موعظترنا إايهم معذرٌة جعلها خربا  ) :قال سيبويه ،ابلرفع ابن كثريقرأها  (1)
 .125 ابن خالويه ص 
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ل كرن ا﴿ (373 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  كثري   ابن هاقرأ :﴾بـ ع د ه م  أ فـ تـره 

   .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
ت ن ا﴿ (372 )آية ن اهر ء ااي     .)ءاتيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية كثري   ابن: قرأ ﴾ء اتـ يـ 
ثـ لرهر ﴿ ﴾هب  ا ل ر فـ ع ن اهر ﴿ (376 )آية رركرهر يـ ل ه ث﴿ ﴾ه و اهر ف م  بصلة هاء كثري   ابن هاقرأ :﴾تـ تـ 

بصلة هاء الضمري ابن كثري  هاقرأ :﴾ع ل ي ه  يـ ل ه ث﴿ .)ه واهو( )ترتكهو( )لرفعناهو(الضمري بواو مدية 
   .إبظهار الثاء فيها ومل يدغمهاابن كثري  هاقرأ :﴾يـ ل ه ث  ذ ل ك  ﴿ .)عليهي(بياء مدية 
ء اذ ان﴿ ﴾و هل رم  أ ع نيرٌ ﴿ (379 )آية بضم امليم ووصلها كثري   ابن هاقرأ :﴾هرم  أ ض ل  ﴿ ﴾و هل رم   

   .فميهبه هو القصر ،بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
فادعوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾ف اد عروهر هب  ا﴿ (330 )آية(.   
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلكثري   ابن هاقرأ :﴾نَّ هل رم  إ  ﴿ (333 )آية، 

   .فميهبه هو القصر
هم()ونذرر ابلنون على ا استئناف  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ي ذ ررهرم  ﴿ (336 )آية.   
ل ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصبضم امليم ووصله كثري  ابن هاقرأ :﴾ال أت  ت يكرم  إ الَّ ﴿ (337 )آية

 .فميهبه هو القصر
الثانية واوًا خالصة تحقيق اهلمية األوىل وإبدال ب ابن كثري هاقرأ :﴾الس وءر إ ن﴿ (333 )آية

 .وله أيضاً يف وجه اثن بتسهيلها بني بني ،)الس وءر و ن(مكسورة 
عروهرم  إ ىل﴿ (393 )آية مترروهرم  أ م  ﴿ ﴾ت د  ا بواو مبقدار لهبضم امليم ووص كثري  ابن امهقرأ :﴾أ د ع و 

 .فميهبه هو القصرحرتتني تاملنفصل 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  إ ن﴿ (393 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
يم بضم امل كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم ء اذ انٌ ﴿  ﴾هل رم أ ع نيرٌ ﴿ ﴾هل رم  أ ي د  ﴿ ﴾أ هل رم  أ ر جرلٌ ﴿ (392 )آية

بضم الالم  كثري  ابن هاقرأ :﴾قرل  اد عروا﴿ .فميهبه هو القصر ،ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
 .)قرلر ادرعروا(

عروهرم  إ ىل  ﴿ (393 )آية ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصله كثري  ابن هاقرأ :﴾ت د 
 .فميهبه هو القصر
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مع حيف األلفبد ًا من اهلمي بياء ساتنة بعد الطاء  ثريك  ابن هاقرأ :﴾ط ائ فٌ ﴿ (203 )آية 

 .(1) )ط ي ٌف(
(2) )القرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء انر ﴿ (203 )آية. 

                                                           

 .116الكامل املفصل ص  :ينظر .بياء ساتنة بعد الطاء على أنه مصدر لاف اخليال يطيف ليفاً  ابن كثريقرأها  (1)
 .اهلمية وصالً ووقفاً وذلك بنقل حرتة اهلمية )الفتحة( إىل احلرف الساتن قبلها مع حيف  ،( معرفاً ومنكراً قرء انفهيا ميهبه يف لفظة ) (2)
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ن يَّةٌ 3) عرون ﴾ (1) ( ﴿سرور ةر األ نـ ف ال  م د  تـره ا َخ  ٌس و س بـ   (2) و آاي 
ترهر ء  ل ي ه م  ع  ﴿ (2 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن هاقرأ :﴾ز اد تـ هرم  إ مي اان  ﴿ ﴾ااي 

 .فميهبه هو القصر ،حرتتني تاملنفصل
فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  أ ين   ﴿ (9 )آية

 .هو القصر
يكرمر النـ  ﴿ (33 )آية بفتح الياء وسكون الغني وفتح الشني خمففة  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع اس  يـرغ ش  

(فتكون القراءة  )النعاس(ورفع  ،وبعدها ألف  ابن كثري هاقرأ :﴾م ن هر و يـرنـ ز  لر ﴿ .(3) )يـ غ ش اكرم  النـ ع اسر
()و يـر إبسكان النون وختفيف اليا   :﴾و يـرنـ ز  لر ﴿وقرأ  )منهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية  .ن ز لر

فذوقوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ذروقروهر و أ نَّ ﴿ (33 )آية(.   
وم واهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و م   و اهر ج ه نَّمر ﴿ (36 )آية(.   
و()منهبصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر ب الء  ﴿ (37 )آية.   
وفتح  )مرو ه  ٌن(بفتح الواو ويشديد اهلاء وينوين النون  كثري  ابن هاقرأ :﴾مروه نر ك ي د  ﴿ (33 )آية

   .)ك ي د (الدال يف 
و إ نَّ(بكسر اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾نَّ هللاو أ  ﴿ (39 )آية(.   
ملد ست حرتات  التقاء الساتننيمع ابتشديد التاء وصاًل  يالبز    هاقرأ :﴾و ال تـ و لَّو ا﴿ (20 )آية 

بصلة هاء الضمري بواو  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر و أ نـ ترم  ﴿ .من غري يشديد قنبلوقرأها  ،)وال تَـّو لَّوا(
   .)عنهو(مدية 
إ ليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  حتر ش ررون  ﴿ (23 )آية(.   

                                                           

بـ هرم  و أن ت  ف ـيه م  ﴿( 3واختلف يف اآلية ) ،قيل أهنا أول السور املدنية( 1) ـتـ غ ف ررون   ....و م ا ك ان  هللار ل يـرع ذ   حتقيـق البيـان يف عـد ِّ  :ينظـر .﴾و هرـم  ي س 
 .5آ  القرآن ص 

جعل  فقد :هما يف رؤوس اآلايتووجه اخلالف بين .يية واحدة كويفالعدد ال عدد آايهتا حسب العدد املكي ست وسبعون آية خمالفاً  (2)
ل ك  ﴿ ﴾ وم ف عروال   ....إ ذ  أ نـ ترم  ﴿( آيتني 42اآلية )املكي  واإلحتاف ص  ،5حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾ل س م يٌع ع ل يم  ....ل يـ ه 
 .16ومرشد اخلالن ص  ،239

  .236اإلحتاف ص  :ينظر .لى أهنا فاعل من غشى يغشىابلرفع ع ابن كثريقرأها ( 3)
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تـرن اع ل ي ه م    ﴿ (33 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ء ااي 

 .فميهبه هو القصر
إبدال الثانية ايًء خالصة وصالً تحقيق اهلمية األوىل و ب كثري  ابن هاقرأ :﴾السَّم اء  أ و  ﴿ (32 )آية

 .)السماء  يو (
مليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم ا كثري  ابن هاقرأ :﴾و م اهل رم  أ الَّ ﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
سنَّه(على اهلاء  كثري  ابن وقف :﴾سرنَّتر ﴿ (33 )آية(. 

رر ﴿  ﴾اجل رز ءر ال ع اش 
ترم  ﴿ (33 )آية ترم  ء ام نـ   ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾كرنـ 

 .فميهبه هو القصر
و ة  ﴿ (32 )آية لعرد  خبلف  يالبز    هاقرأ :﴾ح يَّ ﴿ .)ابلع دوة(ابلعني  كثري  ابن هاقرأ :)معاً( ﴾اب 
(والثانية مفتوحة  ،بياءين األوىل مكسورة قنبلعن   .)ح يي 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾يرر يكرمروهرم  إ ذ  ﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
مع املد ست بتشديد التاء وصاًل  قنبلخبلف عن  يالبز   ها قرأ :﴾و ال تـ ن از عروا﴿ (36 ة)آي

 .)وال تَـّن از عروا( حرتات
م ن كرم  ﴿ .)عقبيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ق بـ ي ه  و ق ال  ﴿( 33 )آية
إ ين    ﴿ .فميهبه هو القصر ،رتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار ح كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين   

 .)إ ين   (بفتح الياء  ريابن كث مهاقرأ :﴾إ ين    أ خ افر ﴿ ﴾أ ر ى
ب(ابلتاء مع تسر السني  ابن كثريقرأها  :﴾و ال حي  س ب َّ ﴿ (29 )آية  .)وال حتس 
نـ هرم  إ نَّهر ﴿ (63 )آية  ،قدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ يـ 

 .فميهبه هو القصر
تكن(ابلتاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ائ ةٌ  ي كرن  م ن كرم  و إ ن  ﴿ (62 )آية(. 
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هاقرأ :﴾ف إ ن  ي كرن  م ن كرم  م ائ ةٌ ﴿ .(1) )ضرع فا (بضم الضاد  كثري  ابن هاقرأ :﴾ض ع فا  ﴿ (66 )آية 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن هارأق :﴾م ن كرم  أ ل فر ﴿ .)تكن(ابلتاء  كثري  ابن

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ ع ضرهرم  أ و ل ي اءر ﴿ (72 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصل كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ ع ضرهرم  أ و ل ي اءر ﴿ (73 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ ع ضرهرم  أ و ىل  ﴿ (72 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
تـره ا م ا ئ ٌة و ت س عٌ ﴿ ( 9) ن يٌَّة و آاي  ب ة  م د   (2)و ع ش ررون ﴾ سرور ةر التـَّو 

وجيوا له ثالثة أوجه  .حبيف البسملة من أول سورة التوبة إبمجاع أهل األداء ابن كثريا قرأه :مالحظة
أما إذا فصلهما وابتدأ القراءة ابلتوبة فال  .والوصل ،والسكت ،القطع :بني األنفال والتوبة إذا وصلهما

 .جيوا إ ا  ا استعاذة سواء وقف عليه أو وصله أبوهلا
 د هرم  إ ىل  ﴿ ﴾دا  ع ل ي كرم  أ ح  ﴿ (3 )آية بضم امليم ووصلها  كثري  ابن هاقرأ :﴾مردَّهت  م  إ ن﴿ ﴾ع ه 

 .فميهبه هو القصر ،بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾س ب يل هرم  إ ن﴿ (2 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ر هر ح ىت  ﴿ (6 )آية  )ف جرهو( لة هاء الضمري بواو مديةبص كثري  ابنقرأ  :﴾أ ب ل غ هر م   م ن هر ﴿ ﴾ف   ج 

 .()أبلغهو
فميهبه هو  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  إ نَّ ﴿ (7 )آية

 .القصر

                                                           

ص التبصـــرة و  ،962ص حجــة القـــراءات و  ،345ص اإلحتـــاف  :ينظــر .ابلضــم مســـتد اً حبـــديث ابــن عمـــر رضــي هللا عنهمـــا فيـــه ابـــن كثـــريهــا ( قرأ1)
304. 

 اآلية جعل فقد :هما يف رؤوس اآلايتجه اخلالف بينوو  .عدد آايهتا حسب العدد املكي مائة وثالثون آية خمالفاً العدد الكويف يية واحدة (2)
 ،10حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾ي ظ ل مرون    ....و ق وم  إ بـ ر اه يم  ﴾ و ﴿و مث رود  و ع اد   ....أ مل   أي  هت  م  ن ب ر ﴿ :( آيتني ومها10)

 .30ومرشد اخلالن ص  ،240واإلحتاف ص 
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فميهبه  ،حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يكرم  إ الَّ ﴿ (3 )آية

 .هو القصر
بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ئ مَّة  ﴿ (32 )آية. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ب د ءروكرم  أ وَّل  ﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
هر إ ن  ﴿ هو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن اهقرأ :﴾ُت  ش و   .)ُت  ش و 
ترم  أ ن﴿ (36 )آية بـ   ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ح س 

 .فميهبه هو القصر
د  هللا  ﴿ (37 )آية  .(1) )م س ج د (إبسكان السني على اإلفراد  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن  يـ ع مررروا م س اج 
ه م  أ ع ظ مر ﴿ (20 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ نـ فرس 

 فميهبه هو القصر.
منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر و ر ض و ان﴿ (23 )آية(. 
ل ي اء  ﴿ (23 )آية و ان كرم  أ و  امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   بضم كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ خ 

ل ي اء  إ ن﴿فميهبه هو القصر.  ،تاملنفصل بتسهيل اهلمية الثانية وحتقيق اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ و 
 .األوىل
بتسهيل اهلمية الثانية وحتقيق اهلمية األوىل كثري  ابن هاقرأ :﴾ش اء  إ ن﴿ (23 )آية. 
ابن هاقرأ :﴾يرض اه ئرون  ﴿ .)عزيرر ابنر(من غري ينوين  كثري  ابن هاقرأ :﴾عرز يـ ٌر ابنر ﴿ (30 )آية  

 .)يرض اهرون (بضم اهلاء وحيف اهلمية بعدها  كثري
اب  ﴿ (33 )آية ب انـ هرم  أ ر اب   ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾و رره 

 فميهبه هو القصر.
سروءر أ ع م اهل  م  ﴿ .(2) )ي ض ل (بفتح الياء وتسر الضاد  كثري  ابن هاقرأ :﴾يرض ل  ب ه  ﴿ (37 )آية﴾: 
 .)سوء و ع م اهلم(وحتقيق األوىل  ،إببدال اهلمية الثانية واواً كثري   ابن هاقرأ

                                                           

 .احلرام أراد املسجد هعلى أن (1)
 .وفاعله املوصول )ض لَّ(بفتح الياء وتسر الضاد ابلبناء للفاعل من  ابن كثري قرأها (2)
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قـ ل ترم  إ ىل  ﴿ ﴾م ال كرم  إ ذ ا﴿ (33 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن امهقرأ :﴾ااثَّ

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
وال تضروهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾و ال ت ضرر وهر ش ي ئا  ﴿ (39 )آية(. 
ع ل ي ه  ﴿ .)تنصروهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾تـ ن صررروهر فـ ق د  ﴿ (30 )آية

هر   .ليهي()عبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾و أ يَّد 
فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  إ ن﴿ (33 )آية

 .هو القصر
ل م ه (على هاء السكت خبلف عنه  يالبز   وقف  :﴾مل   أ ذ ن ت  ﴿ (33 )آية(. 
دار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبق كثري  ابن هاقرأ :﴾م ا ز ادروكرم  إ الَّ ﴿ (37 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ا يذ ن(إذا ابتدأ هبا القارئ ابتدأ هبمية مكسورة بعدها ايء ساتنة مدية  :﴾ائ ذ ن﴿ (39 )آية(. 
ه ل  تَـّر بَّصرون (بتشديد التاء وصاًل مع سكون الالم  يالبز   قرأ  :﴾ه ل  تـ ر بَّصرون  ﴿ (22 )آية(. 
 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ب كرم  أ ن﴿
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن كرم  إ نَّكرم  ﴿ (23 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
صلها بواو مبقدار بضم امليم وو  كثري  ابن امهقرأ :﴾نـ ف ق اتـرهرم  أ ن  ﴿ ﴾نو م ا م نـ ع هرم  أ  ﴿ (23 )آية

 .فميهبه هو القصر ،حرتتني تاملنفصل
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾اإ منَّ   أ و الدرهرم  ﴿ (22 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  و هرم  ﴿ (27 )آية(. 
يرضوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر ضروهر إ ن  يـر ﴿ (62 )آية(. 
بتخفيف اليا  وسكن النون  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـرنـ زَّل  ﴿ (63 )آية) ز ل   .)تـرنـ 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾إ مي ان كرم  إ ن﴿ (66 )آية، 

(بياء مضمومة وفتح الفاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾نـ ع فر ﴿ .فميهبه هو القصر  :﴾نرعذ  ب  ﴿وقرأ  ،)يـرع ف 
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(بتاء مضمومة وفتح اليال  )إ ن  يـرع ف  ع ن  ط ائ ف ة  م ن كرم  ترعذَّب  ابلرفع  :﴾ط ائ ف ة  ﴿وقرأ  ،)ترعذَّب 

 .ط ائ ف ٌة(
يـ هرم  إ نَّ ﴿ (67 )آية  ،قدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ن س 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ ع ضرهرم  أ و ل ي اء﴿ (73 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾قـرلروهب  م  إ ىل  ﴿ (77 )آية، 

 .)وعدوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ع دروهر و مب  ا﴿ .قصرفميهبه هو ال
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن مهاقرأ :﴾هل رم  إ ن  ﴿ ﴾هل رم  أ و  ﴿ (30 )آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
معي  عدوا (ووقفاً  إبسكان الياء وصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ع ي  ع دروا  ﴿ (33 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ و الدرهرم  إ منَّ ا﴿ (32 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
عليهي(صلة هاء الضمري بياء مدية ب كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  تـ و لَّو ا﴿ (92 )آية(. 

 
 ﴾اجل رز ءر احل  اد ي ع ش ر  ﴿

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾و هرم  أ غ ن ي اءر ﴿ (93 )آية، 
 .فميهبه هو القصر

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن امهقرأ :﴾ر ج ع ترم  إ ل يه م إ ل ي كرم  إ ذ ا﴿ (93 )آية
 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
ترم  إ ل ي ه م  ﴿ ﴾ال كرم  إ ذ  ﴿ (92 )آية هرم  إ نَـّهرم  ﴿ ﴾انـ ق ل بـ  بضم امليم ووصلها  كثري  ابن هنقرأ :﴾ع نـ 

 .فميهبه هو القصر ،بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
الس وء (بضم السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾السَّو ء  ﴿ (93 )آية(. 
حت  تـ ه ا ﴿ .)عنهو(مدية  بصلة هاء الضمري بواو كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر و أ ع دَّ ﴿ (300 )آية

( بيايدة  كثري  ابن هاقرأ :﴾األ نـ ه ار  .)حتتها(وجر )م ن 
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بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  إ نَّ ﴿ (302 )آية، 

  .فميهبه هو القصر
قدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه م  إ ن﴿ (303 )آية، 

(ابجلمع وتسر التاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ص الت ك  ﴿ .فميهبه هو القصر  .)صلوات ك 
مرر ج ئرون(هبمية مضمومة بعد اجليم وبعدها واو  كثري  ابن هاقرأ :﴾مرر ج و ن  ﴿ (306 )آية(. 
فيهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري  ابن هاقرأ :)الثالثة(  ﴾ف يه  ﴿ (303 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾قـرلروهب  م  إ الَّ ﴿ (330 )آية، 

 .)تـرق طَّع (بضم التاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ ق طَّع  ﴿ .فميهبه هو القصر
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ح قا  ﴿ (333 )آية(. 
 .)القرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾قرر ء انو ال  ﴿
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن امهقرأ :﴾هل رم  أ نَـّهرم  أ ص ح ابر ﴿ (333 )آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
هر فـ ل مَّا﴿ .)ألبيهي(ري بياء مدية بصلة هاء الضم كثري  ابن هاقرأ :﴾أل ب يه  إ الَّ ﴿ (333 )آية  ﴾إ ايَّ
هرو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن امهقرأ :﴾م ن هر إ نَّ ﴿  .)منهو( )إ ايَّ
هر يف  ﴿ (337 )آية  :﴾ي ز يغر ﴿ .)اتبعوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾اتَـّبـ عرو 

تتني  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  كثري  ابن هاقرأ :﴾م  إ نَّهر ع ل يه  ﴿ .(1) )تزيغ(ابلتاء  ابن كثريقرأها 
 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
تتني  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  أ نـ فرسرهرم  ﴿ (333 )آية

 .)إليهي(بياء مدية  بصلة هاء الضمري كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  مثرَّ ﴿ .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾قـ و م هرم  إ ذ ا﴿ (322 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
تتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ز اد تـ هرم  إ مي اان  ﴿ (323 )آية، 

 .فميهبه هو القصر

                                                           

ألن  ،ألن الفعـل مؤنـث وإمنـا قـدر هـيا اإلعـراب ،ويييـغ اجلملـة الفعليـة خـرب مقـدم ،اسـم تـاد )قلوب(ابلتأنيث على أن يكون ابن كثري قرأها  (1)
 .249اإلحتاف ص  :ينظر .نهماالفعل إذا دخل عليه الفعل قدر اسم بي
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بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ ع ضرهرم  إ ىل  ﴿ (327 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  م ا﴿ (323 )آية(. 
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  تـ و ك ل ت﴿ (329 )آية(. 
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عٌ و   ةٌ م ك يٌَّة و آايتـره ا م ائ يرون س  سرور ةر ﴿ (30)  (1)﴾ت س 
هرم  أ ن  ﴿ (2 )آية فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾م نـ 

 .هو القصر
فاعبدوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اع بردروهر أ ف ال﴿ (3 )آية(. 
 .)ت ذَّكَّررون(بتشديد اليال  كثري  ابن هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون  ﴿
عركرم  ﴿ (3 )آية  .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  م ر ج 
ي اء  ﴿ (2 )آية وبعدها مهية آخر الكلمة هبمية مفتوحة ممدودة بعد الضاد  قنبل هاقرأ :﴾ض 

ئ اء (  .حفصت  يالبز   وقرأها  ،)ض 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾د ع و اهرم  أ ن  ﴿ (30 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل يه م  أ ج لرهرم  ﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
عنهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر ضررَّهر ﴿ (32 )آية(. 
ت ن ا﴿ (32 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  ء ااي 

(وابتدأ بــــ  ،)لقاءان(إذا وقف القارئ على  :﴾ل ق اء ان  ائ ت  ﴿  .فميهبه هو القصر فيبدأ هبمية  )ائت 
(ايء ساتنة مدية على البدل مكسورة وبعدها  بنقل حرتة اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب قرر ء ان﴿ .)ا ي ت 

 .)بدهلو(بصله هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب د  ل هر قرل  ﴿ .)بقرر ان(إىل الراء وقفًا ووصاًل 
 (.)يل ( )إ ين  بفتح الياء  كثري  ابن مهاقرأ :﴾إ ين    أ خ افر ﴿ ﴾يل   أ ن﴿
بعد الالم  )وال(من حبيف األلف  يالبز    خبلف عن ابن كثري هاقرأ :﴾ب ه   و ال أد ر اكرم  ﴿ (36 )آية

  .)و أل  د ر اكرم(
 .(2) )وال أدراكم( الوجه الثاين وهو إثباهتا وللبز  ي

                                                           

 .32مرشد اخلالن ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا (1)
أ  لـو شـاء هللا مـا يلويـه علـيكم و ا علمكـم بـه علـى لسـان  ،فتصري  ام يوتيد ،جعلها  ام ابتداء )وال(حبيف األلف من  يللبز   الوجه األول  (2)
أ  ولــو شــاء هللا مــا قرأيــه علــيكم و ا  ،ووافــق ابلوجــه الثــاين حفــص إبثبــات األلــف علــى أهنــا  ا النافيــة مؤتــدة ،)وألدراكــم(ري  فيكــون قراءهتــا غــ

 .241اإلحتاف ص  :ينظر .أعلمكم به على لساين
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فيهي(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  خي  ت ل فرون  ﴿ (39 )آية(. 
ء اي ة﴿ (20 )آية  .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه   
هرم  إ ذ  ﴿ (23 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾م س تـ 

 .فميهبه هو القصر
يط  ﴿ (22 )آية  ،املنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني ت كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نَـّهرم  أرح 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾أ جن  اهرم  إ ذ ا﴿ (23 )آية، 

 .(1) ()متاعر العني  رفعب كثري  ابن هاقرأ :﴾م ت اع  احل  ي اة  ﴿ .فميهبه هو القصر
أنزلناهو(او مدية بصلة اهلاء بو  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر م ن  ﴿ (23 )آية(. 
بدال اهلمية الثانية واوًا  ابن كثريقرأها  :﴾ي ش اءر إ ىل  ﴿ (22 )آية (إبِّ أو  ،وحتقيق األوىل )يشاءر و ىل 

ر اط﴿ .يسهيلها مع حتقيق اهلمية األوىل  .يالبز   خبالف عن  )سراط(ابلسني  لـقنبقرأها  :﴾ص 
(2) )ق ط عا (ء إبسكان الطا كثري  ابن هاقرأ :﴾ق ط عا  ﴿ (27 )آية. 
ان  ﴿ ﴾م ك ان كرم  أ نـ ترم  ﴿ (23 )آية ترم  إ ايَّ بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن مهاقرأ :﴾م ا كرنـ 

 .فميهبه هو القصر ،حرتتني تاملنفصل
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾و ب ين كرم  إ ن  ﴿ (29 )آية، 

 .القصرفميهبه هو 
املي ت(بتخفيف الياء   كثري  ابن مهاقرأ :)معاً( ﴾ال م ي  ت  ﴿ (33 )آية(. 
وابلتاء وصالً  ،)كلمه(وقفاً على اهلاء  كثري  ابن قرأها  :﴾ك ل م تر ﴿ (33 )آية.  
يـ ه د  ي(بفتح الياء واهلاء ويشديد الدال  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ه د  يال ﴿ (32 )آية(. 

                                                           

والعامـــل فيـــه  ،دم احلـــاج أي زمـــن متـــاع()مقـــأو ظـــرف امــان حنـــو  ،قــراءة حفـــص ابلنصـــب علـــى أنـــه مصــدر أ  يتمتعـــون متـــاَع احليـــاة الـــدنيا (1)
)إمنـا ابلرفـع علـى أنـه خـرب  ابـن كثـريوقـراءة  ،أو مفعول مـن أجلـه أ  ألجـل متـاع ،أو مفعول به بتقدير يبغون متاع ،ا استقرار الي  على أنفسكم

وبـني املعنيـني فـرق لطيـف إذا  ،يـاة الـدنياأو متـاع احل )أي ذلـك متـاع احليـاة الـدنيا(ويضمر مبتدأ  )على أنفسكم(وجيوا أن يكون خربه  ،بغيكم(
 :ينظـر .فاملعىن إمنا فسادتم راجـع علـيكم ،وإذا تان اخلرب على أنفسكم ،فاملعىن إمنا بَغي بعضكم على بعض)بغيكم( على أنه خرب  )متاع(رفعت 

 .2/144إعراب القرآن للنحاس و  ،243اإلحتاف ص 
 .)من الليـل(أو أنه حال من الضـمري يف  ،)قطعا (صفة لــــ  )مظلما (فيكون  ،لى أنه بعض الليلإبسكان الطاء على أنه أجراه على التوحيد ع (2)

 .212الكامل املفصل ص  :ينظر
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ثـ  ﴿ (36 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ررهرم  إ الَّ أ ك 

  .فميهبه هو القصر
ي ه  ﴿ .)القرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفًا ووصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء انر ﴿ (37 )آية ي د 

يل    .)يديهي( )فيهي(دية بصلة اهلاء بياء م كثري  ابن مهاقرأ :﴾ف يه  من﴿ ﴾و تـ ف ص 
تـ ر اهر قرل  ﴿ (33 )آية  .()افرتاهوبصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾افـ 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ع م لركرم  أ نترم  ﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
شرررهرم  ﴿ (32 )آية  .)حنشرهم(ة بنون العظم كثري  ابن هاقرأ :﴾حي 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ن ع درهرم  أ و  ﴿ (36 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
جا أ جلهم(إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد  يالبز   ها قرأ :﴾ج اء  أ ج لرهرم  ﴿ (39 )آية(، 

إبدال اهلمية الثانية حرف مد من جنس  :هو له وجه اثنٍ و  ،بتسهيل اهلمية الثانية بني بني قنبلوقرأها 
 .فتبدل ألفاً ولكن مع القصر لكون ما بعدها متحرتاً  ،حرتة اهلمية األوىل

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر أ يترم  إ ن  ﴿ (20 )آية، 
 .فميهبه هو القصر

بوجهني تحفص كثري  بنا هاقرأ :﴾ء آآلن  ﴿ (23 )آية:  
  .املشبع ست حرتات بسبب الساتنني إبدال مهية الوصل ألفاً مع املد :األول
 .التسهيل بني بني من غري إدخال ألف :والثاين
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ ل ي ه  تـرر ج عرون  ﴿ (26 )آية(. 
ابن هاقرأ :﴾ء آهللر ﴿ .)منهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر ح ر اما  ﴿ (29 )آية  

  :بوجهني كثري
  .املشبع ست حرتات بسبب الساتنني إبدال مهية الوصل ألفاً مع املد :األول
  .ابلتسهيل بني بني من غري إدخال ألف :والثاين

 .فميهبه هو القصر ،ملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تا كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  أ م  ﴿
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يف  وايء مديةيف األوىل بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ف يه  و م ا﴿ ﴾م ن هر م ن  ﴿ (63 )آية

 .)قـرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾قـرر ء ان﴿ .)منهو( )فيهي( الثانية
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ق وهلررم  إ نَّ ﴿ (62 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
بتسهيل اهلمية الثانية بني بني وحتقيق اهلمية األوىل كثري  ابن هاقرأ :﴾شرر ك اء  إ ن﴿ (66 )آية. 
 .لقصرفميهبه هو ا ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري ابن هاقرأ :﴾هرم  إ الَّ ﴿
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و النـَّه ار﴿ (67 )آية(. 
ر ي  إ الَّ ﴿ (72 )آية  .)أجري(إبسكان الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ج 
فنجيناهو( بصلة اهلاء فيهما بواو مدية  كثري  ابن امهقرأ :﴾ف ك ذَّبروهر فـ ن جَّين اهر و م ن  ﴿ (73 )آية(

 .يناهو()فنج
حرٌ ﴿ (77 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ج اء كرم  أ س 

 .فميهبه هو القصر
ء ان  ﴿ (73 )آية  .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ء ااب 
بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها كثري  ابن هاقرأ :﴾و م إل ه م  أ ن﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾كرنترم  آم نترم﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
  .)فعليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ع ل ي ه  تـ و ك لروا﴿
يه  أ ن﴿ (37 )آية  ﴾بريوت  ﴿ .)وأخيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ خ 
 .)ب يوت ( )ب يوتكم(بكسر الباء  كثري  ابن مهاقرأ :﴾بـريروت كرم  ﴿
ل ي ضلوا(بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾وال  ل يرض  ﴿ (33 )آية(. 
بوجهني كثري  ابن هاقرأ :﴾ء آآلن  ﴿ (93 )آية:  

  .املشبع ست حرتات بسبب الساتنني املد إبدال مهية الوصل ألفاً مع :األول
 .التسهيل بني بني من غري إدخال ألف :والثاين
فيهي(مدية  بصلة هاء الضمري بياء كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  خي  ت ل فرون  ﴿ (93 )آية(. 
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فس ل(بنقل حرتة اهلمية إىل السني مع حيف اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف س   ل﴿ (93 )آية(. 
وابلتاء وصالً  ،)كلمه(وقفاً على اهلاء  كثري  ابن قرأها :﴾ك ل م تر ﴿ (96 )آية.  
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾و م تـَّع ن اهرم  إ ىل  ﴿ (93 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ا ابتداء فيقرأها هبمية وعند  ،)قلر انظروا(بضم الالم  كثري  ابن هاقرأ :﴾قرل  ان ظررروا﴿ (303 )آية

 .وصل مضمومة
بفتح النون الثانية ويشديد اجليم والوقف عليها بغري ايء  كثري  ابن هاقرأ :﴾نـرن ج  ﴿ (303 )آية

)   .)نـرن ج  
 (1) ﴾ث الٌث و ع ش ررون  و   ةٌ م ك يٌَّة و آايتـره ا م ائ هرود  سرور ةر ﴿ (33)
منهو(لة اهلاء بواو مدية بص كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر ن ذ يرٌ ﴿ (2 )آية(. 
هاقرأ :﴾و إ ن  تـ و لَّوا﴿ .)إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾إ ل ي ه  مير ت ع كرم  ﴿ (3 )آية 
 كثري  ابن هاقرأ :﴾ف إ ين   أ خ افر ﴿ .)تَـّو لَّوا(اء وصاًل مع اخفاء النون يف التاء مع الغنة بتشديد الت يالبز   

 .()فإين  بفتح الياء 
منهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر أ ال﴿ (2 )آية(. 

ر  ﴿  ﴾اجل رز ءر الثَّاين  ع ش 
لرو كرم  أ ي كرم  أ ح س نر ﴿ (7 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن مهاقرأ :﴾ل يـ بـ 

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
منهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر إ نَّهر ﴿ (9 )آية(.  
ن اهر نـ ع م اء  ﴿ (30 )آية )أذقناهو( بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾م سَّت هر ل يـ قرول نَّ ﴿ ﴾أ ذ قـ 

  .)مستهو(

                                                           

 جعـلفقـد  :ما يف رؤوس اآلايتووجه اخلالف بينه .عدد آايهتا حسب العدد املكي مائة وإحدى وعشرون آية  خمالفاً للعدد الكويف ييتني (1)
يل  ﴿عد  و  ،﴾مثرَّ ال تـرن ظ ررون   ...............ب سروء  إ ن  نـ قرولر إ الَّ اع تـ ر اك  بـ ع ضر آهل  ت ن ا ﴿( آية 99( و )94اآليتني )املكي  ج  ( 32اآليـة ) مـن ﴾س 

مرؤم نني  ﴿آيتـني ( 36وجعل اآلية ) ،﴾ب ب ع يد  ﴿ إىل ﴾مب  ن ضرود  ﴿وابتدأ  ،آية ترم   ٌر ل كرم  إ ن  كرنـ  يـ  وجعـل  ،﴾و م ـا أ ان ع لـي كرم حب  ف ـيظ  ﴿ و ﴾ب ق يتر هللا  خ 
مرـؤم نني  ﴿آيتني ( 36اآلية ) ـترم   نـ  ٌر ل كرـم  إ ن  كر يـ  و لـ و  ﴿آيـة واحـدة ( 115( و )113وجعـل اآليتـني ) ،﴾و م ـا أ ان ع لـي كرم حب  ف ـيظ  ﴿ و ﴾ب ق يتر هللا  خ 

ة  و ال يـ ز الـ  ـد  ـم  ش اء  ر ب ك  جل  ع ل  النَّاس  أرمَّـة  و اح   ،11حتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  :ينظـر .﴾أ مج  ع ـني   .........ر بـ ك  ون  خمر ت ل ف ـني  إ الَّ م ـن  رح 
 .39 ص ومرشد اخلالن ،294واإلحتاف ص 
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عليهي(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ك نـ زٌ ﴿ (32 )آية(. 
تـ ر  ﴿ (33 )آية   .)افرتاهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن قرأها :﴾اهر قرل  افـ 
ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصله كثري  ابن هاقرأ :﴾إل ي ه م  أ ع م اهل رم  ﴿ (32 )آية

 .فميهبه هو القصر
لروهر ش اه دٌ ﴿ (37 )آية لة اهلاء بواو مدية بص كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر إ نَّهر ﴿ ﴾م ن هر و م ن  ﴿ ﴾و يـ تـ 

  .)معاً( )ويتلوهو( )منهو(
امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري بضم ابن هاقرأ :﴾ر هب   م أ ال  ﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
حبيف األلف بعد الضاد ويشديد العني  كثري  ابن هاقرأ :﴾يرض اع فر ﴿ (20 )آية)  .)يرض عَّفر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾أرول ئ ك  ر هب  رم ﴿ (23 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ت ذَّكَّررون (بتشديد اليال  كثري  ابن هاقرأ :﴾ررون  ت ذ كَّ ﴿ (23 )آية(. 
إين (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين    ل كرم  ﴿ (22 )آية(. 
إين (بفتح الياء  كثري  ابن اهقرأ :﴾إ ين    أ خ افر ﴿ (26 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾هرم  أ ر اذ لرن ا﴿ (27 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ع ل ي كم أ نـرل ز مركرمروه ا﴿ ﴾أ ر أ يترم  إ ن  ﴿ (23 )آية

بفتح العني وختفيف امليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ عرم  ي ت  ﴿ .فميهبه هو القصر ،فصلحرتتني تاملن
)  .(1) )فـ ع م ي ت 
ر ي  إ الَّ ﴿ .يهي()علبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال  ع ل ي ه  م ا﴿ (29 )آية  :﴾أ ج 
(إبسكان الياء  كثري  ابن هاقرأ  .)ولكين (بفتح الياء  البز  ي هاقرأ :﴾و ل كين    أ ر اكرم  ﴿ .)أجري 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ط ر د تـ هرم  أ ف ال﴿ (30 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
 .)ت ذَّكَّررون (بتشديد اليال  كثري  ابن هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون  ﴿

                                                           

 .أ  فعميت البينة عليكم (1)
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ه م  إ ين   ﴿ (33 )آية  ،امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن ف س 

 .فميهبه هو القصر
فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  إ ن﴿ (33 )آية

 .)و إ ل ي هي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ ل ي ه  تـرر ج عرون  ﴿ .هو القصر
افرتاهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ ر اهر قرل  افـ  ﴿ (32 )آية(. 
م ن هر ق ال  ﴿ .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  م أل ٌ ﴿ (33 )آية﴾: 
 .)منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ
بصلة هاء الضمري  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ع ذ ابٌ ﴿ ﴾ل  خير ز يه  و حي   ﴿ ﴾أي  ت يه  ع ذ ابٌ ﴿ (39 )آية

  .)خيزيهي( )عليهي( )أيتيهي(بياء مدية 
إبسقاط اهلمية األوىل مع املد والقصر لوقوع حرف املد قبل  يلبز   ا هاقرأ :﴾ج اء  أ م رران  ﴿ (30 )آية

  :بوجهني قنبلوقرأها  ،)جا أمران(مهي مغري ابإلسقاط 
  .بني بني يق اهلمية األوىل ويسهيل الثانيةحتق :األول
 .ست حرتات مع املد املشبع للساتننيمدية إبدال اهلمية الثانية ألفاً  :والثاين

(برتك التنوين يف  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن  كرل  ز و ج ني   ﴿   .)كل 
ر اه ا()جمر  بضم امليم ومل ميل األلف تحفص فيها  ابن كثريقرأها  :﴾جم  ريه ا﴿ (33 )آية.  
بكسر الياء مع التشديد وصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾اي  بـرين َّ ﴿ (32 )آية)  :﴾ار ك ب  م ع ن ا﴿ .)اي  بـرين   

 .)اركمَّعن ا( قنبلوأدغمهما  ،الباء وامليم ابإلظهار ومل يدغمهما يالبز    قرأها
واي الثانية واواً خالصة وحقق األوىل إببدال اهلمية  كثري  ابن قرأها :﴾و اي  مس  اءر أ ق ل ع ي﴿ (33 )آية(

 .مساءر و قلعي(
بفتح الالم ويشديد النون مفتوحة وحيف الياء وصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ال ت س   ل ن  ﴿ (36 )آية

 .)إين (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين    أ ع ظرك  ﴿ .)ت س   ل نَّ(ووقفاً 
إين (بفتح الياء  كثري  بنا هاقرأ :﴾إ ين    أ عروذر ﴿ (37 )آية(. 
فميهبه  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ترم  إ الَّ ﴿ (20 )آية

  .هو القصر
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را  ﴿ (23 )آية ر ي  إ الَّ ﴿ .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  أ ج   :﴾أ ج 
(الياء إبسكان  كثري  ابن هاقرأ  .)فطرين (بفتح الياء  يلبز   ا هاقرأ :﴾ف ط ر ين   أ ف ال﴿ .)أجري 
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  يـرر سل  ﴿ (22 )آية(. 
ر اط  ﴿ (26 )آية  .يالبز    خبالف عن )سراط(ابلسني  لـقنبقرأها  :﴾ص 
بتشديد التاء وصاًل مع اخفاء النون يف التاء مع الغنة  يالبز    هاقرأ :﴾ف إ ن  تـ و لَّوا﴿ (27 )آية

  .)تَـّو لَّوا(
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن اهقرأ :﴾ر بَـّهرم  أ ال  ﴿ (60 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
تـ غ ف رروهر مثرَّ ﴿ (63 )آية  :﴾إ ل ي ه  إ نَّ ﴿ .هو(فرو )فاستغبصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اس 
 .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  مرر يب﴿ (62 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر أ يترم  إ ن﴿ (63 )آية

  .()منهوبصلة اهلاء بواو مدية  ريكث  ابن قرأها :﴾م ن هر ر مح  ة  ﴿ .قصرهو ال
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  ء اية﴿ (63 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
القصر لوقوع إبسقاط اهلمية األوىل مع املد و  يلبز   ا هاقرأ :﴾ج اء  أ م رران  ﴿ (32و  76و  66 )آية

  :بوجهني قنبلوقرأها  ،)جا أمران(حرف املد قبل مهي مغري ابإلسقاط 
  .بني بني حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية :األول
 .للساتننيست حرتات مع املد املشبع مدية إبدال اهلمية الثانية ألفاً  :والثاين
وعند الوقف عليها  ،)مثودا (وين الدال وصاًل  بتن كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ال  إ نَّ مث رود ا  ﴿ (63 )آية

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن هاقرأ :﴾ر هب   م أ ال  ﴿ .يستبدل التنوين ألفاً على العوض
 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  ن ك ر هرم  ﴿ (70 )آية(. 
بتسهيل اهلمية األوىل وحتقيق الثانية مع املد  يلبز   ا هاقرأ :﴾و م ن  و ر اء  إ س ح اق  ﴿ (73 )آية

  :وجهنيب قنبلوقرأها  ،والقصر
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  .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
  .إبداهلا ايًء مع املد املشبع ست حرتات للساتنني :والثاين

()يابلرفع  ثريك  ابن هاقرأ :﴾ب  يـ ع قرو ﴿  .(1) عقوبر
خالالثانية بني بني من غري إديسهيل تحقيق اهلمية األوىل و ب كثري  ابن هاقرأ :﴾أ أ ل در ﴿ (72 )آية. 
كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يكرم أ هل  ﴿ .)رمحه(وقفًا ابهلاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر مح  تر هللا  ﴿ (73 )آية 

 .هو القصر فميهبه ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ نَـّهرم  ء ات يه م  ﴿ (76 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  و م ن  ﴿ (73 )آية(. 
ر  ﴿ (33 )آية فالقراءة يكون بسني ساتنة  ،عند الدرجهبمية وصل يسقط  ابن كثريقرأها  :﴾ف   س 

 كثري  ابن مهاقرأ :﴾م ا أ ص ابـ هرم  إ نَّ ﴿ ﴾م ن كرم  أ حدٌ ﴿ .(2)وإذا وقف على الراء فإنه يفخمها  ،بعد الفاء
 كثري  ابن هاقرأ :﴾ام ر أ ت ك  إالَّ ﴿ .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر

 .)امرأترك(بدلية برفع التاء على ال
بفتح  كثري  ابنقرأها  :﴾و إ ين    أ خ اف﴿ .)إين (بفتح الياء  لبز  يا هاقرأ :﴾إ ين    أ ر اكرم  ﴿ (33 )آية

  .)إين (الياء  
بضم امليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  إ ن  ﴿ .اءعلى اهل ابن كثريوقف  :﴾ب ق يتر هللا  ﴿ (36 )آية

  .فميهبه هو القصر ،ملنفصلووصلها بواو مبقدار حرتتني تا
حبيف األلف بعد الالم وإثبات الواو بعد الالم بعدها  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ص الترك  ﴿ (37 )آية

إببدال اهلمية الثانية املكسورة بعد  ابن كثريقرأها  :﴾م ا ن ش اءر إ نَّك  ﴿ .)أصلواترك(ألف على اجلمع 
 .سهيل بني بنيوله وجه الت ،)ما نشاء و نك(املضمومة واواً 

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  كثري  ابن مهاقرأ :﴾أرخ ال ف كرم  إ ىل  ﴿ ﴾أ ر أ يترم  إ ن  ﴿ (33 )آية
بصلة اهلاء بواو مدية فيهما  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ع ن هر إ ن  ﴿ ﴾م ن هر ر ز قا  ﴿ .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل

                                                           

  .293ا احتاف ص  :ينظر .على الرفع على أنه مبتدأ خربه الظرف قبله ابن كثريقراءة  (1)
 .وأما سار فيكون يف النهار ،وسرى آخره ،وقيل أسرى ألول الليل ،سرى وأسرى للسري يف الليل :يقال (2)
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بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾و إ ل ي ه  أرن يبر ﴿ ﴾ع ل يه  تـ و ك لتر ﴿ .)منهو( )عنهو(

 .)عليهي( )وإليهي(فيهما 
ق اق ي  ﴿ (39 )آية (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن ش   .)شقاقي 
إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل يه  إ نَّ ﴿ (90 )آية(.  
بفتح الياء  كثري  ابن هاأقر  :﴾أ ر هط ي  أ ع ز  ﴿ (92 )آية) مترروهر و ر اء كرم  ﴿ .)أرهطي   هاقرأ :﴾و اُتَّ ذ 
 .)واُتذمتوهو(إبظهار اليال وبصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾م ك ان ت كرم  إ ينَّ ﴿ (93 )آية، 

 .)خيزيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن  خير ز يه  و  ﴿ .فميهبه هو القصر
هرم  آهل  تـرهرم﴿ (303 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ع نـ 

إبسقاط اهلمية األوىل مع املد والقصر لوقوع حرف املد  لبز  يا هاقرأ :﴾ج اء  أ م رر ﴿ .فميهبه هو القصر
  :بوجهني قنبلوقرأها  ،)جا أمران(ي مغري ابإلسقاط قبل مه
  .حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني :األول
 .إبدال اهلمية الثانية ألفاً مدية مع املد املشبع ست حرتات للساتنني :والثاين
م  أي  ت  ﴿ (302 )آية  هاقرأ :﴾ ت ك ل مر ال  ﴿ .)أييت(ووقفًا  إبثبات الياء وصالً  ابن كثري هاقرأ :﴾يـ و 
 .)آل تَّك ل م(بتشديد التاء وصالً مع املد املشبع للساتنني  يالبز   
س ع دروا(بفتح السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾سرع دروا﴿ (303 )آية(.  
بياء مدية بصلة هاء الضمري األوىل  كثري  ابنقرأ  :﴾م ن هر ق ر يب﴿ ﴾الهر و ل و ف ي﴿ (330 )آية

 .(منهو)مدية  واوبوالثانية  ،()فيهي
أ ع م اهل رم  ﴿ .م ا()وإن  كال  ل  بتخفيف النون وامليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ نَّ كرال  ل مَّا﴿ (333 )آية
 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾إ نَّهر 
تتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  كثري  ابن هاقرأ :﴾قـ ب ل كرم  أرولروا﴿ (336 )آية، 

 .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و ك انروا﴿ .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾م ك ان ت كرم  إ انَّ ﴿ (323 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
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بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن امهقرأ :﴾ع ل يه  و م ا﴿ ﴾و إ ل ي ه  يـرر ج عر ﴿  (323 )آية

عر(بفتح الياء وتسر اجليم  )يـرر ج عر(وقرأ  ،()عليهي )وإليهي( هر و تـ و ك ل﴿ .)يـ ر ج    ابن هاقرأ :﴾ف اع برد 
 .)يعملون(بياء الغيب  كثري  ناب هاقرأ :﴾تـ ع م لرون  ﴿ .)فاعبدهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري
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ر  و   ةٌ م ك يٌَّة و آايتـره ا م ائ يروسرف  سرور ةر ﴿( 32) د ى ع ش   (1)﴾إ ح 
وقرأ  ،)أنزلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن اهقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر قـرر ء اان  ﴿ (2 )آية
 .ان ()قر ابنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  :﴾قـرر ء اان  ﴿
القرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان﴿ (3 )آية(. 
ووقف  ،)ألبيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾أل ب يه  اي  أ بت  ﴿ (3 )آية

(على اهلاء يف   .)اي  أ ب ت 
بكسر الياء املشددة  كثري  ابن هاقرأ :﴾اي  بـرين َّ ﴿ (2 )آية)  .)اي بـرين   
ٌت ل لسَّائ ل ني  ﴿ (7 )آية ووقف  )آيت(حبيف األلف بعد الياء على اإلفراد  كثري  ابن هاقرأ :﴾ء ااي 

 .عليها ابهلاء على أصل ميهبه
وأخوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ خروهر أ ح ب  ﴿ (3 )آية(. 
مرب ني  ﴿ (9و  3 )آية  تـرلروا  ــــوعند ا ابتداء ب ،بتنوين ضم كثري  ابن هاقرأ :)وصاًل( ﴾اقـ 

 .)اطرحوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾اط ر حروهر أ ر ضا  ﴿ .يضم اهلمية )اقتلوا(
ية بصلة هاء الضمري بواو مد كثري  ابن مهاقرأ :﴾يـ ل ت ق ط هر بـ ع ضر ﴿ ﴾و أ ل قروهر يف  ﴿ (30 )آية

 .)غيابه( على اهلاء كثري  ابنوقف  :﴾غ ي اب ت  اجل رب  ﴿ .)وألقوهو( )يلتقطهو(
 ابن كثريفقرأها  ،والثانية مفتوحة ،أصلها بنونني مظهريني األوىل مضمومة :﴾أت  م نَّا﴿( 33)آية 

 :بوجهني
 .إدغامها يف الثانية مع اإلمشام :األوىل
ألن اإلدغام  ا يتم إ ا  بتسكني احلرف  ،اإلدغام حمضاً وحينئٍي  ا يكون  ،اختالس ضمتها :والثاين
والوجهان صحيحان  .والنون هنا متحرتة وإن تانت حرتتها غري تاملة فال يكون مدغمة ،املدغم

 .(2) مقروء هبما 

                                                           

وحتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  ،261اإلحتـاف ص  :ينظـر .و ا يف رؤوس اآلايتوالكويف  املكي ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين  (1)
 .33ومرشد اخلالن ص  ،11

 .300ص  للقاضي بدور الياهرةال :ينظر (2)
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ل هر م ع ن ا﴿ (32 )آية يـ ر ت ع  ﴿ .)أرسلهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر س 

 .(1) )نـ ر ت ع  ونلعب(ابلنون مع تسر العني من غري ايء  كثري  ابن مهاقرأ :﴾و يـ ل ع ب  
زرنرين  ﴿  (33 )آية  :﴾غ اف لرون  ع ن هر ﴿ .)ليحزنين (بفتح الياء األخرية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن   ل ي ح 
 .)عنهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ
غ ي اب ت  ﴿ .)جيعلوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن اهقرأ :﴾جي  ع لروهر يف  ﴿  (32 )آية

نـَّهرم  ﴿ .)غيابه(تثري على اهلاء   ابنوقف  :﴾اجل رب   بصلة هاء الضمري بياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  ل ن ب ئـ 
  .)إليهي(مدية فيهما 

لها بواو مبقدار حرتتني  بضم امليم ووص كثري  ابن مهاقرأ :﴾ل كرم  أ نـ فرسركرم  أ م را  ﴿ (33 )آية
 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
 ر ى﴿( 39)آية ر اي (أبلف بعد الراء وبعدها ايء مفتوحة  ابن كثريقرأها  :﴾اي  برش   .)اي  برش 
 .)وأسروهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ س ر وهر ب ض اع ة  ﴿
هر ب ث م ن  ﴿  (20 )آية ف يه  ﴿ .)وشروهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن اهقرأ :﴾و ش ر و 
  .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن
تـ ر اهر من  ﴿ (23 )آية بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن امهقرأ :﴾م ثـ و اهر ع س ى﴿ ﴾اش 

  .)مثواهو()اشرتاهو( 
ن اهر حرك ما  ﴿ (22 )آية   .)آتيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾آتـ يـ 
ه ي تر بفتح اهلاء وايء ساتنة لينية بعدها مع ضم التاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ه ي ت  ل ك  ﴿ (23 )آية(

  .)ريب (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ح س ن   ر يب    ﴿ .لك(
بتسهيل اهلمية الثانية بني بني وحتقيق األوىل ريكث  ابن هاقرأ :﴾و ال ف ح ش اء  إ نَّهر ﴿ (23 )آية. 
ل ص ني  ﴿ ل صني(بكسر الالم  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال مرخ    .)املرخ 
امرأه(على اهلاء  كثري  ابنوقف  :﴾ام ر أ تر ال ع ز يز  ﴿ (30 )آية(.  
ررج﴿ (33 )آية   .)وقالتر اخرج(بضم التاء وصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ق ال ت  اخ 

                                                           

ـــا ( )441تمـــا يف البيـــت رقـــم )  رتعـــي()نخبلـــف عنـــه وقفـــاً ووصـــالً  لقنبـــلأمـــا مـــا ذتـــره اإلمـــام الشـــاليب إبثبـــات اليـــاء  (1) ويف نرتعـــي خرل ـــٌف ز ك 
 البـدور الياهـرة :ينظر .يف احلالني قنبلل( فهيا خروج عن لريقه ولريق أصله ولريقه حيف الياء ابإلثبات  حت  ت  النَّم ل  يهديين تال .....ومجيعرهرم
  .301ص  للقاضي
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فيهيبصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و ل ق د  ﴿ (32 ة)آي().  
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  و إ ال  ﴿ (33 )آية(.  
عنهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر ك ي د هرنَّ ﴿ (33 )آية(.  
رر ﴿ (36 )آية م ن هر ﴿ .)أراين (بفتح الياء فيهما  كثري  ابنقرأمها  :﴾أ ر اين   أ مح  لر ﴿ ﴾أ ر اين   أ ع ص 
ن ا  . .)منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري ابن هاقرأ :﴾نـ ب  ئـ 
ئ ي  إ بر اه يم﴿ (33 )آية (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾آاب   .)آابئي 
بٌ ﴿ (39 )آية بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل اهلمية الثانية من غري إدخال  كثري  ابن هارأق :﴾أ أ ر اب 

 .ألف بينهما
هر ذ ل ك  ﴿ (30 )آية   .)إايهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ايَّ
ت ي ان﴿ (33 )آية تـ ف    .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ت س 
كثري  ابن هاقرأ :﴾ال م ألر أ فـ تروين  ﴿  .)إ ين   (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين    أ ر ى﴿ (33 )آية 

 .)املألر و فتوين(بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية واواً مفتوحة 
عر ﴿  (36 )آية (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ع ل  ي أ ر ج     .)لعلي 
بصلة  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ذ رروهر يف  ﴿ .)دأ اب  (إبسكان اهلمية  كثري  ابن اهقرأ :﴾د أ اب   ﴿  (37 )آية

 .)فذروهو(هاء الضمري بواو مدية 
بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما كثري   ابن مهاقرأ :﴾ف يه  يـ ع ص ررون  ﴿ ﴾ف يه  يـرغ اثر ﴿  (39 )آية

  .)فيهي(
ف س ل هر(قل حرتة اهلمية إىل السني مع حيف اهلمية بنكثري   ابن هاقرأ :﴾م ا ف اس   ل هر ﴿  (20 )آية( 

 .)فسل هو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  هاقرأو 
ام ر أ تر ﴿ .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما كثري   ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  من﴿  (23 )آية

 .)امرأه(على اهلاء  كثري  ابنوقف  :﴾ال ع ز يز  
ل  ﴿  (22 )آية   .)أخنهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾غ ي ب  أ خرن هر اب 

 
ر    اجل رز ءر الثَّال ثر ع ش 

لس وء  إ الَّ ﴿  (23 )آية  :وجهنيب يالبز    هاقرأ :﴾اب 
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إبدال اهلمية األوىل واوًا وإدغامها ابلواو اليت قبلها فتصبح واوًا مشددة مكسورة مع حتقيق هو  :األول

 .وهو املقدم )ابلسو   إ الَّ( اهلمية الثانية
 .مع القصر واملد وحتقيق الثانية يسهيل اهلمية األوىل هو :والثاين
  :وجهنيب قنبلوقرأها 
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني مع حتقيق األوىلهو  :األول
  .للساتنني املشبعبدال اهلمية الثانية حرف مد مع املد وأحتقيق اهلمية األوىل هو  :والثاين
ي﴿ (23 )آية ل ص هر ل نـ ف س  ت خ    .)أستخلصهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ س 
نشاء(ابلنون  كثري  ابن هاقرأ :﴾ح ي ثر ي ش اءر ﴿ (26 )آية(.  
وةر ﴿ (23 )آية ع ل يه  ﴿ .بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية تالياء كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج اء  إ خ 

  .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾هرم  فـ ع ر فـ  
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ب يكرم  أ ال﴿ (29 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
هر و إ انَّ ﴿ (63 )آية  )عنهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية فيهما  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ع ن هر أ اب 

  .)أابهو(
ي ت ه (حبيف األلف بعد الياء وبتاء مكسورة بعد الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ف تي ان ه  ﴿ (62 )آية   .)ل فتـ 
يه  م ن  ﴿ ﴾ع ل ي ه  إ ال﴿ (63 )آية بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن مهاقرأ :﴾أ خ 

  .)عليهي( )أخيهي(
ف ظا (ء وإسكان الفاء وحيف األلف بكسر احلا ابن كثريقرأها  :﴾ح اف ظا  ﴿  .على التمييي )ح 
ترون  ﴿ (66 )آية هر م وث ق هرم  ﴿ .تؤتوين(إبثبات الياء وصاًل ووقفًا ) كثري  ابن هاقرأ :﴾تـرؤ   :﴾ء اتـ و 
 .)أتوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ
بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ل  و ع ل يه  فـ ل يـ ت وكَّ ﴿ ﴾ع ل ي ه  تـ و ك لتر ﴿ (67 )آية

  .)عليهي(فيهما 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾أ م ر هرم  أ بروهرم  ﴿ (63 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ن اهر و ل كن﴿  .)علمناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل م 
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يف األوىل بياء مدية ويف الثانية بصلة هاء الضمري  كثري  ابن مهاقرأ :﴾إ ل يه  أ خ اهر ق ال  ﴿ (69 )آية

   .)إ ين   (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين    أ ان  ﴿ .هو(خا)أ (إليهي)بواو مدية 
يه  مثرَّ ﴿  (70 )آية  .)أخيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ خ 
يه  ﴿  (76 )آية إببدال اهلمية الثانية ايًء خالصة مفتوحة وحقق  كثري  ابن هاقرأ :)معاً( ﴾و ع اء  أ خ 

يه(اهلمية األوىل  يه  مثرَّ ﴿ .)وعاء  خي  يه  ك ذ ل ك  ﴿ ﴾أ خ  بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾أ خ 
 :﴾د ر ج ات  ﴿ .)أخاهو( بواو مدية بصلة هاء الضمري كثري  ابن هاقرأ :﴾أ خ اهر يف  ﴿ .)أخيهي(فيهما 
(بدون ينوين  ابن كثريقرأها   .(1) )درجات 
 ئ سروا﴿( 30)آية تـ يـ   :بوجهني يالبز   قرأها  :﴾اس 

بتقدمي اهلمية وجعلها يف موضع الياء مع إبداهلا ألفًا وأتخري الياء وجعلها يف موضع اهلمية  :األول
ت اي سروا(دها ايء مفتوحة فيصري النطق أبلف بعد التاء املفتوحة وبع  .)اس 

 .وافق حفص فيها :والثاين
  ابن هاقرأ :﴾ك ب ريرهرم  أ مل   ﴿ .)منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر خ ل صروا﴿

  ابن هاقرأ :﴾أ يب  أ و  ﴿ .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري
   .)أيب (الياء  بفتح كثري
ئ ل  ال ق ر ي ة  ﴿  (32 )آية )و س ل  حبيف اهلمية ونقل حرتتها إىل السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾و س 

  .القرية(
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن مهاقرأ :﴾ل كرم  أ نـ فرسركرم  أ م را  ﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
ن  ﴿ (33 )آية  .)عيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾اهر م نع يـ 
يه  و ال﴿ (37 )آية ئ سروا﴿ .)وأخيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ خ   ﴾تـ يـ 
ئ سر ﴿  :بوجهني يالبز   ا قرأمه :﴾يـ يـ 

 ،ياء وجعلها يف موضع اهلميةبتقدمي اهلمية وجعلها يف موضع الياء مع إبداهلا ألفًا وأتخري ال :األول
ا ايء مفتوحة وبعدمه ،ويف الثانية بعد الياء املفتوحة ،يف األوىلفيصري النطق أبلف بعد التاء املفتوحة 

) يسر ي سروا( )اي   .)ت 
                                                           

 .بدون ينوين على أنه مفعول به (1)
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 .وافق حفص فيهما :والثاين
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ق الروا﴿ (33 )آية(.  
يه  إذ  ﴿ (39 ية)آ  .)وأخيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ خ 
هبمية واحدة مكسورة على اإلخبار كثري   ابن هاقرأ :﴾أ ء نَّك  ﴿ (90 )آية)  :﴾م ن  يـ تَّق  ﴿ .)إ نَّك 
  .وله احليف تحفص ،)يتقي(إثبات الياء بعد القاف وصالً ووقفاً  :بوجهني قنبل هاقرأ
ل كرم  ﴿ .)ف لقوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾ف   ل قروهر ع ل ى﴿ (93 )آية أب  ه 

 .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلكثري   ابن هاقرأ :﴾أ مج  ع ني  
حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار كثري   ابن هاقرأ :﴾أ بروهرم  إين   ﴿ (93 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ل كرم  إ ين   ﴿ .)ألقاهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾أ ل ق اهر ع ل ى﴿ (96 )آية﴾: 
 :﴾إ ين    أ ع ل مر ﴿ .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصلكثري   ابن هاقرأ
   .إ ين   ()بفتح الياء كثري   ابن هاقرأ
إليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما كثري   ابن مهاقرأ :﴾إ ل ي ه  أ بـ و ي ه  و ق ال  ﴿ (99 )آية(

 .)أبويهي(
اي  أ ب ت  ﴿ .)أبويهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾أ بـ و ي ه  ع ل ى﴿ (300 )آية﴾: 

بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية كثري   ابن هاقرأ :﴾نَّهر ي ش اءر إ  ﴿ .)اي أبه(على هاء  كثري  ابن وقف
 .)ي ش اءر و نَّهر(املكسورة واواً مكسورة 

يه  إ ل ي ك  ﴿ (302 )آية ي ه م  ﴿ .)نوحيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾نروح  ل د 
 .فميهبه هو القصر ،ملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تا كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ذ  
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  م ن  ﴿ (303 )آية(. 
 أبلف ممدودة بعد الكاف وبعدها مهية مكسورة فيصبح ابن كثري قرأها  :﴾و ك   ي  ن  ﴿( 302)آية

 .)و ك آئ ن(املد من قبيل املتصل 
 ي  إ ل يه م  ﴿( 309)آية  .)يروح ى إليهم(بياء حتتية مضمومة وفتح احلاء ابن كثري رأها ق :﴾نروح 
 .بياء الغيبة )يعقلون( ابن كثريقرأها  :﴾تـ ع ق لرون  ﴿
 ئ س﴿( 330)آية تـ يـ   :بوجهني يالبز    قرأها :﴾اس 
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بتقدمي اهلمية وجعلها يف موضع الياء مع إبداهلا ألفًا وأتخري الياء وجعلها يف موضع اهلمية  :األول
ت اي س( النطق أبلف بعد التاء املفتوحة وبعدها ايء مفتوحة فيصري  .)اس 
  .وافق حفص فيها :والثاين

ي  ﴿ .(1) )كرذ  بروا(بتشديد اليال املكسورة  ابن كثريقرأها  :﴾كرذ بروا﴿ بنونني  ابن كثريقرأها  :﴾فـ نرج  
()فـ نـر واحدة األوىل مضمومة والثانية ساتنة وختفيف اجليم وإسكان الياء والرسم بنون  ي   .ن ج 

يل  ﴿  (333 )آية ي ه  و تـ ف ص   .)يديهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي د 
 (3) ﴾ث الث ٌة و أ ر بـ عرون  و آايتـره ا  (2) م ك يَّةٌ  الرَّع در سرور ةر ﴿ (33)
إبسكان الكاف  كثري  ابن هاقرأ :﴾األركرل  ﴿ (3 )آية) ق ى﴿ .)األرك ل  ابلتاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾يرس 

 .(4))تسقى( 
( و )أ ء ذ ا( بتحقيق اهلمية األوىل يف  كثري  ابن امهقرأ :﴾أ ء ذ ا كرنَّا تـرر ااب  أ ء انَّ ﴿ (2 )آية ويسهيل )أ ء انَّ

 .ألف بينهما يف ا اثننياهلمية الثانية من غري إدخال 
هاقرأ :﴾ه اد  ﴿ .)عليهي(مري بياء مدية بصلة هاء الض كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ء اي ةٌ ﴿ (7 )آية 
 .ابلتنوين وحييفها وصالً )هادي( إبثبات ايء بعد الدال وقفاً  كثري  ابن
املتعايل(إبثبات ايء وقفاً ووصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال مرتـ ع ال  ﴿ (9 )آية(. 
ي ه  و م ن  ﴿ (33 )آية  هاقرأ :﴾و ال  ﴿ .ي()يديهبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي د 
(ابلتنوين وحييفها وصاًل )وايل( إبثبات الياء وقفاً  كثري  ابن  .)وال 

                                                           

اإلحتـاف  :ينظـر .أ  وظن الرسل أهنم قـد تـيهبم أممهـم فيمـا جـاؤوا بـه لطـول الـبالء علـيهم ،ابلتشديد على أن الضمائر تلها يعود على الرسل (1)
 .263ص 

ويف قول قتادة )رمحه هللا( إ ا  قوله يعـاىل مـن اآليـة  .وابن جبري )رمحهما هللا( مدنية ،ويف قول جماهد .عنهمامكية يف قول ابن عباس رضي هللا  (2)
يبـ هرم﴿( 31)   .(12حتقيق البيان يف عد آ  القرآن ص ) :ينظر .﴾...و ال يـ ز الر الَّذ ين  ك ف رروا ترص 
فقــد جعــل  :همــا يف رؤوس اآلايتووجــه اخلــالف بين .ييــة واحــدة للعــدد الكــويف فــاً خمالآيــة  عــدد آايهتــا حســب العــدد املكــي أربــع وأربعــون(  3)

ــ ار  النَّــ ابر صــح  أ   أولئــك  ﴿و  ﴾يــد  د  ج   ....وإن تعجــب  ﴿ ( آيتــني9) اآليــةاملكــي  ــم ف  هر ــ قــل  ﴿( آيتــني 16)يــة اآلوجعــل  ،﴾ون  در ال ــا خ  يه   ب  ر   ن  م 
ـ ....ركاء  شرـ وا هلل  علر ج   أم  ﴿و  ﴾ورر الن  و  ماتر ل  ي الظ  و  ست  ت   هل   ...واألرض   موات  السَّ  ـ الواحـدر  و  وهر ( آيـة 24( و )23) اآليتـني وجعـل ،﴾ارر القهَّ

ــ  مــن   ...ن  د  ع ــ اتر جنَّــ﴿ واحــدة ــ( و )ابب   ل   كر  ،265واإلحتــاف ص  ،11حتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  :ينظــر .﴾ار  الــدَّ  ...ملــيكر ع   المٌ س 
  .35ومرشد اخلالن ص 

 .265اإلحتاف ص  :ينظر .ابلتأنيث مراعاة للفظ ما يقدم ابن كثريها قرأ (4)
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ف اهر و م ا﴿ .)كفيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ك فَّي ه  إ ىل  ﴿ (33 )آية﴾: 
 .)فاهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ
كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  يف  ﴿ .)توقدون(بتاء اخلطاب  كثري  ابن اهقرأ :﴾يروق درون  ﴿ (37 )آية 

 .بصلة هاء الضمري بياء مدية )عليهي(
إ ل يه  م ن  ﴿ .()عليهيبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ء اي ةٌ ﴿ (27 )آية﴾: 
 .)إليهي(تثري بصلة هاء الضمري بياء مدية   ابن هاقرأ
إ ل يه  ﴿ .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ت وك لتر ﴿ (30 )آية

 .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ت اب  
وقفًا ووصالً وحيف اهلمية بنقل حرتة اهلمية إىل الراء  ابن كثريقرأها  :﴾قـرر ء اان  ﴿ (33 )آية

يـ ئ س﴿ .)قر اان (  :بوجهني يالبز   ها قرأ :﴾اي 
بتقدمي اهلمية وجعلها يف موضع الياء مع إبداهلا ألفًا وأتخري الياء وجعلها يف موضع اهلمية  :األول

(فيصري النطق أبلف وبعدها ايء املفتوحة  ي س   .)اي 
 .تحفص بياء مفتوحة بعدها ايء ساتنة فهمية مفتوحة  :والثاين
ترهز  ﴿ (32 )آية  .)و ل ق در استرهز ئ (بضم الدال وصالً  ابن كثريقرأها  :﴾ئ  و ل ق د  اس 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾مس  وهرم  أ م  ﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
 .وحييفها وصاًل ابلتنوين )هادي(إبثبات ايء بعد الدال وقفاً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ه اد  ﴿
ابلتنوينوحيفها وصالً  ،)واقي(إبثبات ايء وقفاً  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن  و اق  ﴿ (33 )آية. 
لره ا(إبسكان الكاف  كثري  ابن هاقرأ :﴾أركرلره ا﴿ (32 )آية  .)أرك 
إليهيبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾إ ل يه  م آب﴿  ﴾إ ل يه  أ د عرو﴿ (36 )آية(). 
و اق  ﴿ .)أنزلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ما  أ نـ ز ل ن اهر حرك  ﴿ (37 )آية﴾: 
 .ابلتنوينوحيفها وصاًل  ،)واقي(إبثبات ايء وقفاً  كثري  ابن هاقرأ
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ ز و اجا  ﴿ (33 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
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بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾هرم  أ و  ن ع در ﴿ (30 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
بفتح الكاف وألف بعدها وتسر الفاء على اإلفراد  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال كرفَّار﴿  (32 )آية

)  .)الك اف رر
 (2)﴾ون  اثـ ن ان  و َخ  سر و آايتـره ا  (1) إ بـ ر اه يم  م ك  يةٌ سرور ةر ( ﴿33)
ر هب  م  إ ىل  ﴿ .)أنزلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر إ ل ي ك  ﴿ (3 )آية﴾: 
ر اط  ﴿ .فميهبه هو القصر ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ  :﴾ص 
 (.)سراطخبلف عنه ابلسني قنبل  هاقرأ
فميهبه ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصله كثري  ابن هاقرأ :﴾م  إ ذ  ع ل يكر ﴿ (6 )آية

 .هو القصر
فميهبه ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصله كثري  ابن هاقرأ :﴾ك ف ر ُتر  إ نَّ ﴿ (7 )آية

 .هو القصر
ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل صلهبضم امليم وو  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال يـ ع ل مرهرم  إ الَّ ﴿ (9 )آية

 .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل يه  مرر يب  ﴿ .فميهبه هو القصر
ر كرم  إىل﴿ ﴾ررسرل هرم  أ يف  ﴿ (30 )آية بضم امليم ووصلها بواو  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ترم  إ الَّ ﴿ ﴾و يـرؤ خ  

 .هو القصر فميهبه ،مبقدار حرتتني تاملنفصل
ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصله كثري  ابن هاقرأ :﴾ررسرلرهرم  إ ن﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر
ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصله كثري  ابن هاقرأ :﴾ب ر هب   م  أ ع م اهلررم  ﴿ (33 )آية

 فميهبه هو القصر.
                                                           

ــــر  إ ىل  الَـّـــذ ين  ﴿( 25( و )23قــــال ابــــن عبــــاس رضــــي هللا عنهمــــا إ ا  آيتــــني نيلــــت يف تفــــار قتلــــى املشــــرتني ببــــدر مهــــا ) ،ســــورة مكيــــة (1) أ مل   تـ 
لروا  .12ان ص وحتقيق البي ،211اإلحتاف ص  :ينظر .إىل آخرمها ﴾......ب دَّ

 املكــي جعـلفقـد  :اآلايت يف رؤوس االف بينهمــووجـه اخلـ .خمالفـاً للعـدد الكـويف ييتــنيآيــة  عـدد آايهتـا حسـب العــدد املكـي أربـع ومخسـون (2)
 ...مهر ر  ك  ـذ  و  ﴿و  ﴾ور  إىل الن ـ ....ىوس ـا مر ن  ل  س ـر  أ   د  ق ـل  و  ﴿آيتـني  (9)يـة اآلوجعل  ،﴾يد  م  احل    ...م  هب    ر   إبذن  ﴿و  ﴾ور  الن   ...الر﴿ ( آيتني 1) يةاآل
( 15وجعـل اآليتـني ) ،﴾يـب  ر  مر  إليـه   ....م  ه  عـد  ب   ن  م   ين  ذ  الَّ و  ﴿ و ﴾ود  مثر ع اد  و  و  ...م  كر ت  أي   مل   أ  ﴿ ( آيتني5رقم )ية اآلوجعل  ،﴾ور  كر ش   ار  بَّ ص   ل   لكر 

حل  ﴿( آية 20و ) وحتقيق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن  ،211اإلحتاف ص  :ينظر .﴾م ال ن ا م ن  حم  يص   .......ق   أ مل   تـ ر  أ نَّ خ ل ق السَّم و ات  و األ ر ض  اب 
 .53ومرشد اخلالن ص   ،12ص 
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يل (إبسكان الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾يل   ع ل يكرم  ﴿ (22 )آية(. 
ل ه ا(إبسكان الالم  كثري  ابن هاقرأ :﴾أركرل ه ا﴿ (22 )آية  .)أرك 
تـرثَّت  ﴿ (26 )آية   .)خبيثٌة اجتثت(خبلف عنه بضم التنوين  يالبز    هاقرأ :﴾خ ب يثة  اج 
( 23 و 27اآليتان) ﴿ ي ش اءر    هلمية الثانية واوًا خالصة وصاًل إببدال ا كثري  ابن هاقرأ :﴾أ مل

 .ابهلاء كثري  ابن يقف عليها ،رمست ابلتاء املمدودة :﴾ن ع م ت﴿ .)يشاءر و مل(وحقق األوىل 
ل وا﴿ (30 )آية ل وا(بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل يرض   كثري  ابن هاقرأ :﴾م ص ري كرم  إ ىل  ﴿ .)ل ي ض 

 .فميهبه هو القصر ،صلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنف
اللٌ ﴿ (33 )آية من  )خالل(والالم يف  )بيع(بفتح العني يف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال بـ ي ٌع ف يه  و ال خ 

( )الغري ينوين فيهما  بصلة هاء الضمري بياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و ال﴿ .(1) بيع  فيه وال خالل 
 .)فيهي(مدية 
س لتموهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾س   ل ترمروهر و إ ن﴿ (33 )آية(. 
 .ابهلاء كثري  ابن يقف عليها ،رمست ابلتاء املمدودة :﴾ن ع م ت﴿
إ ين   (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين    أ س ك ن تر ﴿ (37 )آية(.   
إبثبات الياء وقفاً ووصالً  يالبز    هاقرأ :﴾درع اء  ﴿ (30 )آية. 
ب َّ(بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ال حت  س ب َّ ﴿ (32 )آية    .)وال حتس 
ب َّ(بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ال حت  س ب َّ ﴿ (37 )آية  .)فال حتس 

 
 اجل رز ءر الرَّاب عر ع ش رر 

   
ر  م ك  يةٌ ( ﴿سرور ةر 32) عرون  و آايتـره ا  احل  ج  ٌع و ت س   (2)﴾ت س 
و قـرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً كثري   ابن هاقرأ :﴾ء ان  و قـرر  ﴿ (3 )آية(. 
(3) )رمبَّ ا(بتشديد الباء كثري   ابن هاقرأ :﴾ر مب  ا﴿ (2 )آية. 

                                                           

 .بفتح العني والالم على أن ) ا( انفية للجنس يعمل عمل )أن( ابن كثريقرأها  (1)

وحتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  ،214اإلحتـاف ص  :ينظـر .اآلايتو ا يف رؤوس  ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكي والكويف  (2)
 .56مرشد اخلالن ص  ،13

 .214اإلحتاف ص  :ينظر .ولغة التخفيف احلجاا وعامة قيس ،قراءة التشديد لغة أسد ومتيم (3)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

114 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
ونون مفتوحة واا  فتوحة خبلف عنه بتاء مشددة م يالبز    هاقرأ :﴾م ا نـرنـ ز  لر ال م الئ ك ة  ﴿  (3 )آية

 ،)املالئكة(ورفع  ،على أهنا  اام مثقل )م ا(ملد املشبع يف اب فتقرأ )ما(مع  وصالً مشددة مفتوحة 
بتاء مفتوحة خمففة ونون مفتوحة واا  مفتوحة  قنبلوقرأها . (1) )م آتَـّنـ زَّلر ال م الئ ك ةر(القراءة فتكون 

 . (2) )م ا تـ نـ زَّلر ال م الئ ك ةر(فتكون القراءة  )املالئكة(مشددة ورفع 
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾ف يه  يـ ع رجرون﴿ (33 )آية(. 
بتخفيف الكاف كثري   ابن هاقرأ :﴾سرك  ر ت  ﴿ (32 )آية)  .(3) )سرك ر ت 
ن اكرمروهر و م ا﴿ (22 )آية ق يـ   .)ف سقيناكموهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾ف   س 
ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلهكثري   ابن هاقرأ :﴾م  إ نَّهر حي  شرررهر ﴿ (22 )آية

 .فميهبه هو القصر
ن اهر م ن  ﴿ (27 )آية  .)خلقناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾خ ل ق 
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري   ابن هاقرأ :﴾ف يه  م ن  ﴿ (29 )آية(. 
ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلهكثري   بنا هاقرأ :﴾كرل هرم  أ مج  عرون  ﴿ (30 )آية

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  كثري   ابن هاقرأ :﴾و ألرغ و يـ نـَّهرم  أ مج  ع ني﴿ (39 )آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
ل ص ني  ﴿ (30 )آية ل ص ني(بكسر الالم كثري   ابن هاقرأ :﴾ال مرخ   .)املخ 
ر اطٌ ﴿ (33 )آية ر اط(خبلف عنه ابلسني  قنبل هاقرأ :﴾ص   .)س 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  كثري   ابن هاقرأ :﴾ل م و ع درهرم  أ مج  ع ني﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
عني بكسر الكثري   ابن هاقرأ :﴾و عريرون  ﴿ (32 )آية)   .)وع يون 

                                                           

ابقة لتوقف اإلدغام علـى يسـكني املـدغم ويعـير التسـكني يف التاء احمليوفة لغريه يف اتليها بعد أن نيهلا منيلة اجليء من الكلمة الس يالبز   أدغم  (1)
 .214اإلحتاف ص  :ينظر .املبدوء به

اإلحتــاف ص  :ينظــر .ابلرفــع فاعــل ينــيل )املالئكــة(حــيفت إحــدامها ختفيفــاً و  )تنــزل(وأصــله  ،ابلبنــاء للفاعــل مســنداً للمالئكــة قنبــلقــراءة  (2)
219. 

 .219اإلحتاف ص  :ينظر .يد معىن التكثري والتكريرففي التشد ،التشديد والتخفيف لغتان (3)
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(36 و 32 اآليتان) ﴿  و عريرون وع يروٌن بضم التنوين وصاًل  يالبز    هاقرأ :﴾اد خرلروه ا(

 .بكسر التنوين تحفص قنبل وقرأها اد خرلروه ا(
عبادي  أ ين  أان( بفتح الياء فيهماكثري   ابن امهقرأ :﴾ع ب اد ي أ ين   أ ان﴿ (39 )آية(. 
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ق الرواع ل ي ه  فـ  ﴿ (22 )آية(. 
ررون  ﴿ (23 )آية عند  ست حرتاتاملد املشبع مع بكسر النون ويشديدها  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـرب ش  

( الوصل والوقف ررون    .(1) )تـرب ش  
قدار حرتتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابن هاقرأ :﴾خ ط بركرم  أ يـ ه ا﴿ (27 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن هاقرأ :﴾ل مرن ج وهرم  أ مج  ع ني﴿ (29 )آية

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
هاوقرأ ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد وحقق الثانية يالبز   ها قرأ :﴾ج اء  ء ال  ﴿ (63 )آية 

 .يسهيل الثانية بني بني فله القصر فقطحتقيق اهلمية األوىل و  :األول :ثالثة أوجهب قنبل
 .إبدال الثانية حرف مد فله القصر واملدحتقيق اهلمية األوىل و  :والثالث ،والثاين
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  مي  تـ ررون  ﴿ (63 )آية(. 
ر  ﴿ (62 )آية هبمية الوصل فتسقط حني الدرج فيصبح النطق ابلسني  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   س 

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن كرم  أ ح دٌ ﴿ .(2)الساتنة بعد الفاء
 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
يهي()إلبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  ذ ل ك  ﴿ (66 )آية. 
إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد وحقق الثانية يالبز   ها قرأ :﴾ج اء  أ ه لر و  ﴿ (67 )آية، 

  .وىل فله القصر فقط حني التسهيليسهيل الثانية بني بني وحقق األ :األول :وجهنيب قنبلوقرأها 
 .مع املد ست حرتات  التقاء الساتننيإبدال الثانية حرف مد  :والثاين

                                                           

فـــاء ابلكســـرة تأدغـــم األوىل ابلثانيـــة وحـــيف ايء اإلضـــافة ات فـــابن كثـــريفـــالنون األوىل للرفـــع والثانيـــة للوقايـــة  )تبشـــرونين(أصـــل هـــيه الكلمـــة  (1)
) ررون    .219اإلحتاف ص  :ينظر .)تـرب ش  

 .على أنه من الفعل الثالثي )سر ( (2)
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ت ن ا﴿ (33 ة)آي ن اهرم  ء ااي  تتني  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ء اتـ يـ 

 .فميهبه هو القصر ،تاملنفصل
ب يوت (بكسر الباء  كثري  ابن هاقرأ :﴾بريوت  ﴿ (32 )آية(. 
و القرر ان( بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ال قرر ء ان  ﴿ (37 )آية(. 
إين  أان(بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين   أ ان  ﴿ (39 )آية(. 
ال قرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (93 )آية(. 
دار حرتتني  بضم امليم ووصلها بواو مبق كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ن س   ل نـَّهرم  أ مج  ع ني  ﴿ (92 )آية

 فميهبه هو القصر. ،تاملنفصل
ل  م ك  يةٌ سرور ةر ( ﴿36)  (2) ﴾م ائٌة و مث  ان  و ع ش ررون  و آايتـره ا  (1) النَّح 
لروهر سرب ح ان هر ﴿ (3 )آية تـ ع ج   .)تستعجلوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ت س 
ابلياء املضمومة وسكون النون وتسر اليا  خمففة  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـرنـ ز  لر ال م الئ ك ة  ﴿ (2 )آية

 .)يـرن ز لر امل الئ ك ة (
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ثـ ق ال كرم  إ ىل  ﴿ (7 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ل غ يه  إ الَّ ﴿  .(يهيغ)ابلبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾اب 
تتني تاملنفصلبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل  د اكرم  أ مج  ع ني﴿ (9 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
يمرون  ﴿ ﴾م ن هر ش ر اٌب و م ن هر ش ج رٌ ﴿ (30 )آية بصلة هاء األوىل والثانية  كثري  ابنقرأ  :﴾ف يه  ترس 

 .)فيهي(هاء الضمري بياء مدية بصلة  ثةوقرأ الثال ،)منهو(الضمري بواو مدية 
والشمس  األربعة ابلنصب  كثري  ابنقرأ  :﴾و الشَّم س  و ال ق م ر  و الن جرومر مرس خَّر اتٌ ﴿ (32 )آية(

)  .(1) والقمر  والنجوم  مسخرات 
                                                           

ترم  فـ ع ـــاق بروا﴿ :( مــــن قولـــه يعـــاىل123و  121و  126ورة النحـــل مكيــــة إ ا  ثـــالث آايت األخـــرية )ســـ (1) ــــنرون  ﴿إىل  ﴾وإ ن  ع ــــاقـ بـ  س  ــــم  حمر  ﴾هر
التبصـرة ملكـي  :ينظـر .كـي( إىل آخر السورة مدين وابقيها م110) ﴾ل لَّذ ين  ه اج رروا م ن  ب عد  م ا فرت نروامثرَّ إ نَّ ر بَّك  ﴿من قوله  :وقال قتادة ،فمدنية

 .2/156والبدور الياهرة للنشار  ،216واإلحتاف ص  ،291بن أيب لالب ص 
 ،216واإلحتـاف  ،291التبصرة ملكي بـن أيب لالـب ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكي والكويف  (2)

 .56ومرشد اخلالن ص  ،13يف عد ِّ آ  القرآن ص وحتقيق البيان  ،2/156والبدور الياهرة للنشار 
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ل ي ة  ﴿ ﴾م ن هر حل  ما  ﴿ (33 )آية تـ غروا﴿ ﴾م ن هر ح  بـ  بصلة هاء والثانية  األوىل كثري  ابنقرأ  :﴾ف يه  و ل تـ 

 .)فيهي(وقرأ الثالثة بصلة اهلاء بياء مدية  ،)منهو(مدية  واوالضمري ب
(2) )ت ذَّكَّررون(بتشديد اليال والكاف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون  ﴿ (73 )آية. 
عرون  ﴿ (20 )آية  .(3) )تدعون(ابلتاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي د 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾إ هل ركرم  إ ل هٌ ﴿ (22 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
أنر اعبدوا(بضم النون يف حالة الوصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن  اع بردوا﴿ (36 )آية(. 
د ى(بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال يـ ه د ي﴿ (37 )آية  .(4) )ال يـره 
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن اهقرأ :﴾ع ل ي ه  ح قا  ﴿ (33 )آية(. 
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه و ل يـ ع ل م  ﴿ (39 )آية(. 
هر أ ن﴿ (30 )آية  .)أردانهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر د ان 
ي إ ل ي ه  ﴿ (33 )آية  هاقرأ :﴾فاس   لروا﴿ .(9) )يروح ى(ابلياء وفتح احلاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾م  نروح 
 .)ف س لروا(وذلك بفتح السني ويرك اهلمية فتقرأ  ،بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن فبلها كثري  ابن
فإليهيبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف إ ل ي ه  َت    ررون  ﴿ (23 )آية(). 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن كرم  إ ذ ا﴿ (23 )آية، 

 .فميهبه هو القصر
ررهرم  إ ذ ا﴿ (63 )آية  ،بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابن هاقرأ :﴾يـرؤ خ  

 ،ة األوىل مع القصر واملد وحقق الثانيةإبسقاط اهلمي  يالبز   ها قرأ :﴾ج اء  أ ج لرهرم  ﴿ .فميهبه هو القصر
 :وجهنيب قنبلوقرأها 
 .وىل فله القصر فقط حني التسهيليسهيل الثانية بني بني وحقق األ :األول

                                                                                                                                                                             

البـــدور الياهــرة للنشـــار  :ينظــر .فأضــمر فعـــالً يف معــىن يغشــى ليشـــاتل ابلعطــف بـــني الفعلــني )يغشـــى(ابلنصــب يف األربعــة عطفـــاً علــى قولــه  (1)
2/153. 
 .265املفصل الكامل ص  :ينظر .فف إبدغام التاءأصله يتيترون بتاء املضارعة واتء التفعيل ومعناه حصول الفعل ابلرتاخي والتكرار فخ (2)

 .( التفااتً من اخلطاب العام إىل اخلاص)تسرون ــــبتاء اخلطاب مناسبة ل (3)

(على البناء للمفعول و  (4)  .211الكامل املفصل ص  .انئب الفاعل والعائد حميوف )م ن 

 .213اإلحتاف ص  :ظرين .على البناء للمفعولابلياء وفتح احلاء  كثري  ابن هاقرأ (9)
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  .فقط إذ  ا ساتن بعدهرف مد فله القصر حبإبدال الثانية  :والثاين
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه و هردى  ﴿ (63 )آية(. 
منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر س ك را  ﴿ (67 )آية(. 
ب يوت (بكسر الباء  كثري  ابن هاقرأ :﴾بـريروت  ﴿ (63 )آية(. 
ف اءٌ ف يه ﴿ (69 )آية  .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ش 
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ثريك  ابن هاقرأ :﴾ف يه س و اءٌ ﴿ (73 )آية(. 
كرم  أ ز و اجا  ﴿ (72 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ فرس 

 .فميهبه هو القصر
 .ابهلاء كثري  ابن يقف عليها ،رمست ابلتاء املمدودة :﴾و بن ع م ت﴿
ن اهر م نَّا﴿ (72 )آية ( )رزقناهوبصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن امهقرأ :﴾را  م ن هر س  ﴿ ﴾ر ز قـ 

 .()منهو
ر اط﴿ .هو()موالبصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م و الهر أ يـ ن م ا﴿ (76 )آية  :﴾ص 

  .)سراط( يالبز   ابلسني خبالف عن  قنبلقرأها 
ظ ع ن كرم  ﴿ .)ب يوتكم( )ب يوت (كسر الباء ب كثري  ابن مهاقرأ :﴾بـريروت  ﴿ ﴾بـريروت كرم  ﴿ (30 )آية﴾: 

 .(1) )ظ ع ن كرم(بفتح العني  ابن كثريقرأها 
ابهلاء كثري  ابن يقف عليها ،رمست ابلتاء املمدودة :﴾ن ع م ت  هللا﴿ (33 )آية. 
ت ذَّكَّررون(بتشديد اليال والكاف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون  ﴿ (90 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ن كرم  أ نبـ يـ  ﴿ (92 )آية

 .فميهبه هو القصر
 .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه ُت  ت ل فرون  ﴿
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾جل  ع ل كرم  أ م ة  ﴿ (93 )آية

 .ميهبه هو القصرف
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  إ ن﴿ (92 )آية

 .هو القصر
                                                           

 .215اإلحتاف ص  :ينظر .قراءة اإلسكان والفتح لغتان (1)
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ق  ﴿ (96 )آية وأما وصاًل فيقرأها حميوفة الياء  ،بيايدة الياء بعد القاف وقفاً  كثري  ابن هاقرأ :﴾اب 

  .منونة
ز يـ نـَّهرم  أ ج  ﴿ (97 )آية حرتتني  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر هرم  و ل ن ج 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
ال قرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (93 )آية(. 
خمففة ابلياء املضمومة وسكون النون وتسر اليا كثري  ابن هاقرأ :﴾يـرنـ ز  لر ﴿ (303 )آية  )  .)يـرن ز لر
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  أ ع ج مي  ﴿ (303 )آية(. 
فكذبوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ك ذَّبروهر ف   خ ذ هرم  ﴿ (333 )آية(. 
هر ﴿ .ابهلاء كثري  ابن فيقف عليها ،رمست ابلتاء املمدودة :﴾ن ع م ت  ﴿ (333 )آية ترم  إايَّ  :﴾كرنـ 
هر تـ ع بردرون  ﴿ .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ  :﴾إ ايَّ
 .)إايهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ
فمنر اض طر بضم النون والطاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف م ن  اض طررَّ ﴿ (332 )آية()  .رَّ
اهر إ ىل  ﴿ (323 )آية تـ ب اهر و ه د  )اجتباهو بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾اج 

 .)سراط(ه ابلسني خبالف عن قنبلقرأها  :﴾ص ر اط﴿ .وهداهو إىل(
وآتيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و آت ين اهر يف  ﴿ (322 )آية(.  
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ف يه  خي  ت ل فرون﴿ ﴾يه  و إ نَّ ف  ﴿ (323 )آية(. 
بكسر الضاد  كثري  ابن هاقرأ :﴾ض ي ق  ﴿ (323 )آية) يق   .(1) )ض 

                                                           

يق(و )ض ي ق(  (1) والفـتح مصـدر  ،وحنـوه )ضاق بيتـه(أو الكسر مصدر  ،مبعىن يف هيا املصدر تالقول والقيل ،بفتح الضاد أو تسرها لغتان )ض 
 .231 :اإلحتاف :ينظر .وحنوه )ضاق صدره(
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 اجل رز ءر اخل  ام سر ع ش رر 
 
ر اء  م ك  يةٌ سرور ةر ( ﴿37) رر و آايتـره ا  (1)اإل س   (2) ﴾م ائٌة و إ حد ى ع ش 
وجعلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج ع ل ن اهر هردى  ﴿ (2 ية)آ(. 
ثـ ر  ﴿ (6 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج ع ل ن اكرم  أ ك 

 .فميهبه هو القصر
ترم  ﴿ (7 )آية نـ  ترم  أ ح س  نـ  يم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امل كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ح س 

 .)دخلوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾د خ لروهر أ وَّل  ﴿ .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر ب كرم  أ ن  ﴿ (3 )آية

 .هو القصر
هل رم  ﴿ .)ال قرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفًا ووصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (9 )آية
را    .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ج 
يال  ﴿ (32 )آية  .)فصلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف صَّل ن اهر تـ ف ص 
بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾يـ ل ق اهر م ن شرورا  ﴿ ﴾أ ل ز م ن اهر ط ائ ر هر ﴿ (33 ة)آي

 .)ألزمناهو( )يلقاهو(
حم  ظرورا  ﴿ (23 و 20 )آية    وصالً  بضم التنوين كثري  ابن هاقرأ :﴾ان ظرر )  .)حمظوٌر ان ظرر 
ل و ال دين  ﴿ (23 )آية هر و اب   :﴾أرف   ﴿ .)إايهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ناب هاقرأ :﴾إ ايَّ
(بفتح الفاء من غري ينوين  كثري  ابن هاقرأ  .(3) )أرف 

                                                           

تـرلرـــوا ﴿و ،(32)اآليـــة  ﴾و ال ت قر برـــوا الـــز  ّن  ﴿و ،(26)اآليـــة  ﴾ذ ا القرـــر   و آت  ﴿قولـــه  ايـــة احلســـن إ ا  مخـــس آايت ســـورة مكيـــة يف رو  (1) و ال تـ ق 
عرون  ﴿ ،(33)اآلية  ﴾النَّفس   ينـة يف وعـن ابـن عبـاس وقتـادة غـري مثـان نيلـت ابملد ،(13)اآليـة  ﴾أ ق م  الصَّالة  ﴿و ،(91)اآلية  ﴾أرول ئ ك  الذ  ين ي د 

ت نرونـ ك  ﴿فأنيل هللا يعاىل  خرب وفد ثقيف ويف اليهود حيث جاءت إىل النيب  ـادروا ل يـ ف  مرشـد  .وقيـل غـري ذلـك ،إىل آخـر اآلايت الثمـان ﴾و إ ن  ك 
 .51اخلالن ص 

 أن املكي : رؤوس اآلايتهما يفووجه اخلالف بين .يية واحدة عدد اآلايت حسب العدد املكي مائة وعشر آايت خمالفًا للعدد الكويف (2)
آ   حتقيق البيان يف عد ِّ  :ينظر .﴾ملفعوال  إ ن  ك ان  و ع در ر ب  ن ا  ........او نر ؤم  ال تر  و  أ   ه  وا ب  نر م  ء ا ل  قر ﴿آية واحدة  (103)و ( 101)اآليتني  جعل

  .51ومرشد اخلالن ص  ،14القرآن ص 
 .صوت يدل على يضجر )أف(و ،فتح الفاء من غري ينوين للتخفيف وهي لغة قيسراءة وق ،ة أهل احلجااالتشديد للتنكري وهي لغقراءة  (3)
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كرم  إ ن  ﴿ ﴾ر ب كرم  أ ع ل مر ﴿ (22 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن امهقرأ :﴾نـرفروس 

 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
كرم  إ  ﴿ (33 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾نَّ و إ ايَّ

 .فميهبه هو القصر
ط ئا  ﴿ ط اء (بكسر اخلاء وفتح الطاء وبعدها ألف ممدودة مث مهية منونة مفتوحة  كثري  ابن هاقرأ :﴾خ   )خ 

(1). 
ل ق سط اس  ﴿ (32 )آية (بضم القاف  كثري  ابن هاقرأ :﴾اب  ط اس   .(2) )ابلقرس 
ؤروال  ﴿ (36 )آية  .)عنهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر م س 
(3) )س يـَّئ ة (بفتح اهلمية وبعدها اتء أتنيث منصوبة منونة  كثري  ابن هاقرأ :﴾س يـَّئرهر ﴿ (33 )آية. 
و م ا ﴿ .)ال قرر ان(اًل بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفًا ووص كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (33 )آية

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ز يدرهرم  إ الَّ 
ب يح هرم  إ نَّهر ﴿ .)يرس ب  حر(بياء التيتري  كثري  ابن هاقرأ :﴾ترس ب  حر ﴿ (33 )آية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ت س 

 .رتتني تاملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار ح
ال قرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (32 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾قـرلروهب  م  أ ك نَّة  ﴿ (36 )آية

 .)يفقهوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـ ف ق هروهر و يف  ﴿ .فميهبه هو القصر
 .)ال قرر ان( يف احلالنيبنقل حرتة اهلمية إىل الراء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان﴿
م س حرورا  ﴿ (33 و 37 )آية    بضم التنوين  كثري  ابن هاقرأوصالً  :﴾ان ظرر)  .)مسحوٌر ان ظرر 
( و )أ ء ذ ا( بتحقيق اهلمية األوىل يف  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ء انَّ ﴿  ﴾أ ء ذ ا﴿ (39 )آية ويسهيل )أ ء انَّ

 .ألف بينهمااهلمية الثانية من غري إدخال 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ط ر كرم  أ وَّل  ﴿ (23 )آية

 .فميهبه هو القصر
                                                           

 .233اإلحتاف ص  :ينظر .تقايل يقايل قتا اً على أهنا مصدر خالأ خيالئ خطاًء   ابن كثريقراءة  (1)

 .233اإلحتاف ص  :ينظر .وتسر لغة غريهم ،فالضم لغة أهل احلجاا ،ابلكسر والضم لغتان (2)
 :ينظـر .بفتح اهلمـية ونصـب اتء التأنيـث منونـة علـى التوحيـد خـرب تـان وأنـت محـال علـى معـىن تـل ومكروهـاً محـال علـى لفظهـا ابن كثري قراءة (3)

 .233اإلحتاف ص 
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بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن اهقرأ :﴾ل ب ثـ ترم  إ الَّ ﴿ (22 )آية

 .هو القصر
نـ هرم  إ نَّ ﴿ (23 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ يـ 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو  ريكث  ابن هاقرأ :﴾يـ ر مح  كرم  أ و﴿ ﴾ب كرم  إ ن﴿ ﴾ر ب كرم  أ ع ل مر ﴿ (23 )آية

 .مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
قلر اد عروا( وصالً الالم  بضم كثري  ابن هاقرأ :﴾قرل  اد عروا﴿ (26 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ يـ هرم  أ قـ ر بر ﴿ (27 )آية

 .فميهبه هو القصر
ف م ا ﴿ .)ال قرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفًا ووصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (60 )آية

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ :﴾ي زيدرهرم  إ الَّ 
من غري إدخاللثانية ا يسهيلبتحقيق اهلمية األوىل و  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ س جردر أ  ﴿ (63 )آية.  
أخرتين( يف احلالنيابلياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ خ ر ت ن  ﴿ (62 )آية(. 
ل ك  ﴿ (63 )آية (إبسكان اجليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ر ج  ل ك   .(1) )و ر ج 
هر فـ ل مَّا﴿ (67 )آية  :﴾جن َّاكرم  إ ىل  ﴿ .)إايهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ايَّ
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ
ترم  أ ن  ﴿ (63 )آية نـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ف   م 

ف  ب كرم  ﴿ .فميهبه هو القصر ل  ﴿ ﴾أ ن  خي  س  ( مة بنون العظ كثري  ابن امهقرأ :﴾أ و  يـرر س  ف  )َن  س 
ل(  .(2) )نررس 
ترم  أ ن  ﴿ (69 )آية نـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ م 

ل  ﴿ ﴾يرع يد كرم  ﴿ .هو القصر ل()فـ نر  يد كرم ()نرع   بنون العظمة كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ يـرغ ر ق كرم  ﴿ ﴾فـ يـرر س   رس 
رة  ف  ﴿ .(3) )فـ نـرغ ر ق كرم (  .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾يه  ت 

                                                           

ــل مبعـــىن راجـــل أ  مــاش  تَحـــيِّر وحـــاذر وَيعِّــب واتعـــب (1) ب  ،ابلكســر مفـــرد أريـــد بــه اجلمـــع لغـــة يف َرجِّ وابلســـكون اســم مجـــع راجـــل تالَصـــاحِّ
 .مادة )رجل( 239خمتار الصحاح ص و  ،239اإلحتاف ص  :ينظر .ْحب والرتاب ورَْتبوصَ 

 .235الكامل املفصل ص  :ينظر .ابلنون على اإلخبار من هللا عي وجل عن نفسه على سبيل ا التفات من الغيبة إىل اإلخبار (2)

 .235الكامل املفصل ص  :ينظر .لغيبة إىل اإلخبارابلنون على اإلخبار من هللا عي وجل عن نفسه على سبيل ا التفات من ا (3)
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الف ك  ﴿ (76 )آية (بفتح اخلاء وإسكان الالم من غري ألف  كثري  ابن هاقرأ :﴾خ   .(1) )خ ل ف ك 
قـرر ان (ىل الراء وقفاً ووصاًل بنقل حرتة اهلمية إ كثري  ابن مهاقرأ :)معاً( ﴾قـرر ء ان  ﴿ (73 )آية(. 
ال قرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (32 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ر ب كرم  أ ع ل مر ﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر
ال قرر ان( الراء وقفاً ووصالً بنقل حرتة اهلمية إىل كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (33 )آية(. 
ال قرر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفاً ووصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (39 )آية(. 
بضم التاء وفتح الفاء وتسر اجليم ويشديدها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ح ىت  تـ ف جرر  ﴿ (90 )آية) ر   .)تـرف ج  
فا (إبسكان السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾ك س فا  ﴿ (92 )آية  .)ك س 
بفتح القاف وألف بعدها وفتح الالم بصيغة املاضي  كثري  ابن هاقرأ :﴾قرل  سرب ح ان  ﴿ (93 )آية

)  .)ق ال 
ن كرم  إ نَّهر ﴿ (96 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و بـ يـ 

 .فميهبه هو القصر
ل ياء  هل رم  ﴿ (97 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ و 

 .فميهبه هو القصر
( و )أ ء ذ ا( بتحقيق اهلمية األوىل يف  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ء انَّ ﴿ ﴾أ ء ذ ا﴿ (93 )آية ويسهيل )أ ء انَّ

  .اهلمية الثانية من غري إدخال بني بني
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ ج ال  ﴿ (99 )آية

 .هو القصر
 .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ف      ﴿
ف س ل (بنقل حرتة اهلمية إىل السني وحيف اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾  لف س  ﴿ (303 )آية(. 
بتسهيل اهلمية األوىل من املكسوريني مع املد والقصر يالبز   ها قرأ :﴾ه ؤالء  إ الَّ ﴿ (302 )آية، 
وجه آخر وهو إبدال الثانية ايء ساتنة مع املد وله  ،بتسهيل اهلمية الثانية وحتقيق األوىل قنبل هاوقرأ

 .للساتنني
                                                           

 .تالمها مبعىن واحد أ  بعد خروجك  (1)
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غرقناهو()ف بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   غ ر قـ ن اهر و م ن  ﴿ (303 )آية. 
حل  ق   ﴿ (302 )آية  .)أنزلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر و اب 
وقـرر اان(بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وقفًا ووصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و قـرر ء اان  ﴿ (306 )آية(. 
ن اهر ل تـ ق ر أ هر ﴿ )فرقناهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾و نـ ز ل ن اهر تـ ن ز يال  ﴿ ﴾فـ ر قـ 

 .)ونزلناهو(
وقف  .بضم الالم والواو وصاًل فيهما كثري  ابن مهاقرأ :﴾قرل  اد عروا هللا  أ و  اد عروا﴿ (330 )آية

 .﴾أ ايَّ  م ا﴿على )ما( من  ابن كثري
ب ريا  ﴿ (333 )آية  .)وكربهو(ضمري بواو مدية بصلة هاء ال كثري  ابن هاقرأ :﴾و ك رب   هر ت ك 
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رٌ و آايتـره ا  (1) ال ك ه ف  م ك  يةٌ سرور ةر ( ﴿33)   (2) ﴾م ائٌة و ع ش 
ع و جا  ﴿ (2و 3 )آية    تما   )عوجا (على األلف يف  ابن كثريوصاًل مل يسكت  :﴾قـ ي  ما

 .لقافكت حفص وقرأها إبخفاء التنوين ابس
ر﴿ (2 )آية را  ﴿ .)لدِنو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل درن هر و يـرب ش    :﴾هل رم  أ ج 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ بدا  ف يه  ﴿ (3 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ فو اه ه م  إ ن﴿ (2 )آية

 .فميهبه هو القصر
ر ه م  إ ن﴿ (6 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾ء ااث 

 .هو القصر
لرو هرم  أ يـ هرم  أ ح س نر ﴿ (7 )آية قدار حرتتني  بضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابن مهاقرأ :﴾ل نـ بـ 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾قـرلروهب  م  إ ذ  ﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر
كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر ذ ل ك  ﴿ .(3) زَّاو رر()تـ  بتشديد اليا   كثري  ابن هاقرأ :﴾ز او رر ت﴿ (37 )آية 

 .ضمري بواو مدية )منهو(بصلة هاء ال
                                                           

ـ  لرون ك  ع ـن  ﴿ ،(23)اآليـة  ﴾و ال ترط ـع  م ـن  أ غ ف ل ن ـا﴿ ،(23)اآلية  ﴾و اص رب   نـ ف س ك  ﴿سورة مكية واستثىن ابن عباس وقتادة آايت منها  (1) و ي س 
 .55مرشد اخلالن ص  :ينظر .واستثىن بعضهم غري ذلك ،إىل متام القصة نيلت ابملدنية( 33)اآلية  ﴾ذ ي الق ر ن ني  

 املكي أن :ووجه اخلالف بينهما يف رؤوس اآلايت .عدد آايهتا حسب العدد املكي مائة ومخس آايت خمالفًا للعدد الكويف خبمس آايت (2)
نـ هرم ا ز ر ع ا  و اض ر ب  هل رم  م ث ال  ﴿ ( آية واحدة33( و )32)اآليتني  جعل نـَّتـ ني   م ن  أ ع ن اب  و ح ف ف ن امهر ا ب ن خ ل  و ج ع ل ن ا بـ يـ   ر جرل ني   ج ع ل ن ا أل  ح د مه  ا ج 

ا نـ ه ر ا هل رم  ال  ئ ا و ف جَّر ان  خ  يـ  ن هر ش  نَّا ل هر ﴿( آية واحدة 36) يء منج( و 39) ( و34ت )اآلاي وجعل ،﴾ك ل ت ا اجل  نـَّتـ ني   آ ت ت  أركرل ه ا و مل   ت ظ ل م  م  إ انَّ م كَّ
ا تـ غ   ء  س بـ ب ا ف   تـ ب ع  س بـ ب ا ح ىتَّ إ ذ ا بـ ل غ  م غ ر ب  الشَّم س  و ج د ه  ن اهر م ن  كرل   ش ي  م ايف  األ  ر ض  و آ تـ يـ   وجعل ،﴾رربر يف  ع ني   مح  ئ ة  و و ج د  ع ن د ه ا قـ و 

م  مل   جن  ع ل  هل رم  م ن  دروِن   ﴿دة ( آية واح50( و )35اآليتني ) ر امثرَّ أ تـ ب ع  س بـ ب ا ح ىتَّ إ ذ ا بـ ل غ  م ط ل ع  الشَّم س  و ج د ه ا ت ط لرعر ع ل ى قـ و  تـ  وجعل  ،﴾ا س 
ي ن  و ج د  م ن  در  مثرَّ أ تـ ب ع  س بـ ب ا﴿( آية واحدة 52( و )51اآليتني ) م ا ال  ي ك ادرون  يـ ف ق هرون  قـ و ال  ح ىتَّ إ ذ ا بـ ل غ  بـ ني   السَّدَّ ا قـ و  وجعل اآليتني  ،﴾وِن  م 

نـ ي ا و هرم  حي  س برون  أ  ﴿( آية واحدة 104( و )103) أل  خ س ر ين  أ ع م اال  الَّذ ين  ض لَّ س ع يـرهرم  يف  احل  ي اة  الد  ع اقرل  ه ل  نـرنـ ب  ئركرم  اب  نرون  صرنـ   .﴾نَـّهرم  حير س 
 .231واإلحتاف ص  ،55شد اخلالن ص مر  :ينظر

 .بفتح اليا  مشددة وألف بعدها وختفيف الراء على إدغام التاء يف اليا  ابن كثريقراءة  (3)
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بهم(بكسر السني  )وحت س بهم( كثري  ابنقرأ  :﴾أيق اظا   و حت  س بـرهرم  ﴿ (33 )آية قرأ و  .)وحت س 

بـرهرم  أ يق اظا  )  .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر (و حت  س 
()و ل مرل   بتشديد الالم  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ل مرل ئ ت  ﴿  .ئ ت 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريقرأمها  :﴾ب كرم  أ حدا  ﴿ ﴾ر ب كرم  أ عل مر ﴿ (39)آية

بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾م ن هر و ل يـ تـ ل طَّف  ﴿ .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 .)منهو(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريقرأمها  :﴾يـ ر مجرروكرم  أ و  ﴿ ﴾إ نَـّهرم  إ ن  ﴿ (20)آية

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 نـ هرم  أ م ر هرم  ﴿ (23)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريقرأمها  :﴾ر بـ هرم  أ ع ل مر ﴿ ﴾بـ يـ 

 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
 ف يه م  إال﴿ ﴾يـ ع ل مرهرم  إال﴿ .)ريب (فتح الياء ب ابن كثريقرأها  :﴾ر يب أ ع ل مر ﴿ (22)آية﴾ 
هرم  أ حدا  ﴿  .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر ابن كثريقرأها  :﴾م نـ 
 د ين  ﴿ (23)آية  .)يهديين( يف احلالنيبتثبيت الياء  ابن كثريقرأها  :﴾يـ ه 
 هواهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابنقرأها  :﴾ه و اهر و ك ان﴿ (23)آية(. 
 ل ه ا(إبسكان الكاف  ابن كثريقرأها  :﴾أركرل ه ا﴿ (33)آية  ابن كثريقرأها  :﴾ش يئا  م ن هر ﴿ .)أرك 

 .)منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية 
 ٌر()مثرر بضم الثاء وامليم  ابن كثريقرأها  :﴾مث  رٌ ﴿ (33)آية. 
 ه ا مرنـ  ﴿ (36)آية )منهرما بيايدة ميم بعد اهلاء مع ضم اهلاء على التثنية  ابن كثريقرأها  :﴾ق ل با  م نـ 

 .منقلبا (
 ب ر يب   أ حدا  ﴿ .تحفصحبيف األلف وصاًل وإثباهتا وقفًا   ابن كثريقرأها  :﴾ل ك نَّا  ﴿ (33)آية﴾: 

 .)بريب (بفتح الياء وصاًل  ابن كثريقرأها 
 ترين(بتثبيت الياء وقفاً ووصالً  بن كثرياقرأها  :﴾تـ ر ن  أ ان﴿ (39)آية(. 
 بتثبيت  ابن كثريقرأها  :﴾يرؤت ني  ﴿ .)ريب (بفتح الياء وصاًل  ابن كثريقرأها  :﴾ر يب   أ ن﴿ (30)آية

 .)يؤتيين( يف احلالنيالياء 
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 ابن كثريقرأها  :﴾ك فَّي ه  ع ل ى﴿ .)ب ثرمرر ه (بضم الثاء وامليم  ابن كثريقرأها  :﴾ب ث م ر ه  ﴿ (32)آية 

 .)بريب (بفتح الياء وصاًل  ابن كثريقرأها  :﴾ب ر يب   أ حدا  ﴿ .بصلة هاء الضمري بياء مدية )تفيهي(
 عرقربا (بضم القاف  ابن كثريقرأها  :﴾عرق با  ﴿ (33)آية(. 
 أنزلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾أ نـ ز ل ن اهر م ن  ﴿ (32)آية(. 
ر اجل  ب ال  ﴿ (37ة )آي مع فتح الياء املشددة ورفع بدل النون بتاء مضمومة  ابن كثريقرأها  :﴾نرس ري  

( ام اجلبال  هرم  أ حدا  ﴿ .(1) )ترس يـَّرر اجل بالر بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   ابن كثريقرأها  :﴾م نـ 
  .تاملنفصل فميهبه هو القصر

 ترم  أ لَّن  ﴿ ﴾ل  خ ل ق ن اكرم  أ و  ﴿ (33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  ابن كثريا قرأمه :﴾ز ع م 
 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر

 م ال  ه ذ ا﴿ .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ف يه  و يـ قرولرون  ﴿ (39)آية﴾: 
  .على الالم لكوهنا مفصولة عن اهلاء ابن كثريوقف 
 بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثريقرأ  :﴾ال قرر ء ان﴿ (23)آية

  .)القرر ان(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  ابن كثريقرأها  :﴾ر بَـّهرم  إ الَّ ﴿ (22)آية

 .(2) ()ق ب ال  بكسر القاف وفتح الباء  ابن كثريقرأها  :﴾قـربرال  ﴿ .هو القصر
 بضم اليا  واهلمي وصالً ووقفاً  ابن كثريقرأها  :﴾هرزروا  ﴿( 26)آية. 
 يداهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأمها  :﴾يـ ف ق هروهر و يف﴿ ﴾ي د اهر إ انَّ ﴿ (27)آية(

عرهرم  إ ىل  ﴿ ﴾قـرلروهب  م  أ ك نَّة  ﴿ .)يفقهوهو( صلها بواو مبقدار حرتتني  بضم امليم وو  ابن كثريقرأمها  :﴾ت د 
 .تاملنفصل فميهبه هو القصر

 ل ك ه م  ﴿ (29)آية ل ك ه م (بضم امليم وفتح الالم  ابن كثريقرأها  :﴾ل م ه   .)ل مره 
 لفتاهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ال  ل ف ت اهر   ﴿ (60)آية(. 
 ء ات ن ا﴿ (62)آية  .)لفتاهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  ريابن كثقرأها  :﴾ل ف ت اهر  

                                                           

(بتاء مضمومة مع فتح الياء املشددة ورفع اجلبال  ابن كثريقراءة  (1) م على البناء للمفعول لقيامه مقام الفاعل وحيف الفاعل للعل )ترس يـَّرر اجلبالر
 .251اإلحتاف  ص  :ينظر .به وهو هللا عي وجل أو من تأمره من املالئكة

اإلحتــاف  ص  :ينظــر .بكســر القــاف وفــتح البــاء أ  عيــاانً  ابــن كثــريوقــراءة  ،قــراءة الضــم يف القــاف والبــاء مجــع قبيــل أ  أنواعــاً وألــواان خمتلفــة (2)
251. 
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 (ي)أنسانيهمدية  ياءاء باهلصلة كسر اهلاء مع ب ابن كثريقرأها  :﴾أ ن س ان يهر إ الَّ ﴿ (63)آية. 
 نبغي(الياء وقفاً ووصاًل  إبثبات ابن كثريقرأها  :﴾نـ ب غ  ﴿ (63)آية(. 
 ن اهر م ن  ﴿ ﴾ء ات ين اهر ر مح  ة  ﴿ (62)آية بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأمها  :﴾و ع ل م 

 .)ء اتيناهو( )وعلمناهو(
 تعلمين(الياء وقفاً ووصالً  ثباتإب ابن كثريقرأها  :﴾تـرع ل  م ن  ﴿ (66)آية(. 
 ا  ﴿ (67)آية  .)معي(إبسكان الياء  ابن كثريقرأها  :﴾م ع ي  ص رب 
 منهو( الضمري بواو مدية بصلة هاء ابن كثريقرأها  :﴾م ن هر ذ كرا  ﴿ (70)آية(. 
 ا  ﴿ (72)آية  .)معي(إبسكان الياء  ابن كثريقرأها  :﴾م ع ي  ص رب 
 زاكية(أبلف بعد اليا  مع ختفيف الياء  ابن كثريقرأها  :﴾ز ك يَّة  ﴿ (73)آية(. 

 اجل رزءر السَّاد سر ع ش رر 
 ا  ﴿ (72)آية  .)معي(إبسكان الياء  ابن كثريقرأها  :﴾م ع ي  ص رب 
 من غري مهية وصل بتخفيف التاء األوىل وتسر اخلاء  ابن كثريقرأها  :﴾ل تَّخ ذ ت  ﴿ (77)آية

) ذ ت  را   ع ل يه  ﴿ .(1) )ل ت خ   .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾أ ج 
 ا  ﴿ (73)آية  .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ع ل يه  ص رب 
( 30آية) ﴿  م ن ني  .)أبواهو(لضمري بواو مدية بصلة هاء ا ابن كثريا قرأه :﴾أ بـ و اهر مرؤ 
 منهو(ة هاء الضمري بواو مدية بصل ابن كثريا قرأه :﴾ز ك اة  م ن هر ﴿ (33)آية(. 
 ا  ﴿ (32)آية  .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ع ل يه  ص رب 
 منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ذ كرا   م ن هر ﴿ (33)آية(. 
 و ء ات ين اهر م ن  ﴿ .)فاتَـّب ع (بوصل اهلمية ويشديد التاء  ابن كثريقرأها  :﴾ف   تـ ب ع  س ببا  ﴿ (32)آية﴾: 

 .)وءاتيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأها 
 جزاءر احلسىن(ابلرفع من غري ينوين  )جزاء( ابن كثريقرأ  :﴾ج ز اء  احل رس ىن  ﴿ (33)آية(. 
 مثرَّ اتَـّب ع (بوصل اهلمية ويشديد التاء  ابن كثريقرأها  :﴾مثرَّ أ تـ ب ع  س ببا  ﴿ (39)آية(. 
 ا  خر يه  د  ل  ﴿ (93)آية  .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾رب 

                                                           

الكامـل  :ينظـر .علـى التـاء الـيت هـي فـاء الفعـل )لـو(فادخل الالم اليت هي جلـواب  ل()فعلت أفع  على وان  )ُتذت أُت ذ(على أنه جعله من  (1)
 .302املفصل ص 
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 مثرَّ اتَـّب ع (بوصل اهلمية ويشديد التاء  ابن كثريقرأها  :﴾مثرَّ أ تـ ب ع  س ببا  ﴿ (92)آية(. 
 الس دَّين (بضم السني ) ابن كثريقرأها  :﴾السَّدَّين  ﴿ (93)آية. 
 ايجوج  وماجوج (إببدال اهلمية فيهما ألفاً مدية  ابن كثريقرأها  :﴾أي  جروج  و م   جروج  ﴿ (93)آية(. 
 .سرد ا (سني )بضم ال ابن كثريقرأها  :﴾س د ا  ﴿
 م كَّن ين  والثانية مكسورة خمففة  بنونني األوىل مفتوحة ابن كثريقرأها  :﴾م كَّين   ﴿ (92)آية(). 
 .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري ابنقرأها  :﴾ف يه  ر يب﴿
 قرأها  :﴾ط را  ع ل يه  ق  ﴿ .)الص درف ني (بضم الصاد والدال  ابن كثريقرأها  :﴾الصَّد ف ني  ﴿ (96)آية

 .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  ابن كثري
 يظهروهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ي ظ ه رروهر و م ا﴿ (97)آية(. 
 د كا (تنوين الكاف من غري مهي بعدها ب ابن كثريقرأها  :﴾د كَّاء  ﴿ (93)آية(. 
 ل ي اء  إ انَّ ﴿ (302)آية  .وحتقيق األوىلبني بني بتسهيل الثانية  ابن كثري قرأها :﴾أ و 
 برون (بكسر السني  ابن كثريقرأها  :﴾حي  س برون  ﴿ (303)آية  .)حي  س 
 بضم اليا  واهلمي وصالً ووقفاً  ابن كثريقرأها  :﴾هرزروا  ﴿( 306)آية. 
 ار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقد ابن كثريقرأها  :﴾إ هل  كرم  إ ل هٌ ﴿ (330)آية

 .فميهبه هو القصر
عرون   و آايتـره ا (1) م ر مي ر م ك  يةٌ سرور ةر ( ﴿39)  (2) ﴾مث  ان  و ت س 
وقصر  ،مبد الكاف والصاد مداً  ااماً مبقدار ست حرتات ابن كثريقرأها  :﴾كهيعص﴿  (3 )آية
(وأما  ،مبقدار حرتتني لعدم وجود الساتن )اي(و )ها(   :ها وجهانفيله ف )ع ني 

 .هو املد ست حرتات  التقاء الساتنني :األول
 .التوسط أربع حرتات لقصور حرف اللني عن حرف املد :والثاين

                                                           

ن كرم  إ ال و ار دها﴿والثانية  ،السجدة؛ آية  سورة مكية إ ا  آيتني( 1)  .251اإلحتاف ص و  ،104مرشد اخلالن ص  :ينظر .﴾و إ ن م 
جعــل  أن املكــي :ا يف رؤوس اآلايتالف بينهمــووجــه اخلــ .يــة خمالفــاً الكــويف ييــة واحــدةعــدد آايهتــا حســب العــدد املكــي يســع ويســعون آ (2)

ــد يقا  ن ب ي ــا  ﴿و  ﴾و اذ كرـر  يف  ال ك ت ــاب  إ بـ ـر اهيم  ﴿( آيتــني 41وجعـل اآليـة ) ،﴾زكــراي ....كهـيعص﴿آيـة واحــدة ( 2( و )1اآليتـني ) ـان  ص   ،﴾إ نَّــهر ك 
 ،259اإلحتـاف ص  :ينظـر .﴾و أض ع فر جرن دا   ....ح ىت  إ ذ ا ر أ و ا م ا يروع درون  ﴿و  ﴾م دا   ....ك ان  يف  الضَّالل ة  قرل  م ن   ﴿( آيتني 19وجعل اآلية )

 .104ومرشد اخلالن ص  ،19وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص 
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(3و 2 اآليتان)  ز ك ر ايَّ ﴿يف    إبثبات مهية مفتوحة غري منونة بعد  ﴾ز ك ر ايَّ ﴿ ابن كثريقرأ  :﴾إ ذ

ء  )فيمدها مدًا متصاًل وله يف  )زكرايء (األلف فتصبح  يسهيل اهلمية الثانية بني بني  )وصالً( (إ ذ   ز ك ر ايَّ
 .مع حتقيق األوىل

بفتح الياء  ابن كثريقرأها  :﴾م ن  و ر ائ ي﴿ (2 )آية)  .)ورائي 
ع ل هر ر ب   ﴿ (6 )آية  .)واجعلهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و اج 
إبثبات مهية مفتوحة غري منونة بعد األلف فتصبح  ابن كثريقرأ  :()وصالً  ﴾اي  ز ك ر ايَّ إ انَّ ﴿ (7 )آية

ء  إ انَّ )اهلمييني وله يف  ،فيمدها مدًا متصالً  )زكرايء ( يسهيل اهلمية الثانية بني بني مع وصاًل  (اي  ز ك ر ايَّ
 .حتقيق األوىل

عرت ي ا (بضم العني  ابن كثريقرأها  :﴾ع ت ي ا  ﴿ (3 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ي ه م  أ ن  إ  ﴿ (33 )آية

 .هو القصر
ي ه  و مل   ﴿ (33 )آية  .)بوالديهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب و ال د 
ي()عليهبصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  يـ و م  ﴿ (32 )آية. 
إ ين   (بفتح الياء  ابن كثريقرأها  :﴾إ ين   أ عروذر ﴿ (33 )آية(. 
فحملتهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ح مل ت هر ف انـ تـ ب ذ ت  ﴿ (22 )آية(. 
بضم امليم كثري  ابن هاقرأ :﴾م تر ﴿ (23 )آية ) يا  ﴿ .)مرتر بكسر النون  كثري  ابن هاقرأ :﴾ن س 

يا    .()ن س 
م ن  حت  تـ ه ا(بفتح امليم ونصب حتتها  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن  حت  ت ه ا﴿ (23 )آية(. 
بفتح التاء ويشديد السني وفتح القاف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ترس اق ط  ﴿ (22 )آية)  .)ت سَّاق ط 
إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  ق الروا﴿ (29 )آية(. 
بضم الالم  كثري  ابن هاقرأ :﴾قـ و ل  احل  ق   ﴿ (33 ية)آ)  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ي ه  مي  تـ ررون  ﴿. (1) )قـ و لر

 .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية 

                                                           

(ابلرفع  ابن كثريقراءة  (1)  ،أو بـدل ،وابـن مـرمي نعـت ،أو بـدل مـن عيسـى ،احلق أ  نسبته إىل أمه فقط قول )هو(خرب ملبتدأ حميوف أ   )قولر
 .255اإلحتاف ص  :ينظر .أو خرب اثن ،أو بيان
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كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اع بردروهر ه ذ ا﴿. (1) )و أ نَّ(بفتح اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ نَّ هللا  ﴿ (36 )آية 

ر اطٌ ﴿ .)فاعبدوهو( بواو مدية بصلة هاء الضمري  يالبز   ابلسني خبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 .)سراط(
اي  أ ب ت  ﴿ .)ألبيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أل  ب ي ه  اي  أ ب ت  ﴿ (32 )آية﴾: 
لسكت لدى الوقف خبلف عنه هباء ا يالبز    هاقرأ :﴾مل   ﴿ .)اي أبه(ابهلاء لدى الوقف  كثري  ابن هاقرأ

 .)ل م ه(
ر اط﴿ .)اي أبه(ابهلاء لدى الوقف  كثري  ابن هاقرأ :﴾اي  أ ب ت  ﴿ (33 )آية  قنبلقرأها  :﴾ا  ص 

 .(ا  )سراط يالبز   ابلسني خبلف عن 
اي أبه(ابهلاء لدى الوقف  كثري  ابن هاقرأ :﴾اي  أ ب ت  ﴿ (33 )آية(. 
ابن  قرأها  :﴾إ ين   أ خ افر ﴿ .)اي أبه(ء لدى الوقف ابهلا كثري  ابن هاقرأ :﴾اي  أ ب ت  ﴿ (32 )آية

 .)إ ين   (بفتح الياء  كثري
د ين اهر م ن﴿ (22 )آية بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾و قـ رَّبـ ن اهر جن  ي ا  ﴿ ﴾و ان 

 .)وانديناهو( )وقربناهو(
أ خ اهرو(ضمري بواو مدية بصلة هاء ال كثري  ابن هاقرأ :﴾أ خ اهر ه اررون  ﴿ (23 )آية(. 
ورفعناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ر فـ ع ن اهر م ك اان  ﴿ (27 )آية(. 
تر ﴿ (23 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  آاي 

 .فميهبه هو القصر
خرلرون  ﴿ (60 )آية خ لرون(بضم الياء وفتح اخلاء على البناء للمفعول  كثري  بنا هاقرأ :﴾ي د   .)يرد 
هر و اص ط رب  ﴿ (62 )آية  .)فاعبدهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اع برد 
مع حتقيق األوىل بتسهيل اهلمية الثانية من غري إدخال كثري  ابن هاقرأ :﴾أ إ ذ ا﴿ (66 )آية. 
(بضم امليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾م تر ﴿  .)مرتر
بفتح اليال والكاف مشدديني  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ذ كررر ﴿ (67 )آية) ن اهر م ن  ﴿ .(1) )ي ذَّكَّرر  :﴾خ ل ق 
 .)خلقناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ

                                                           

أو عطفـاً علـى الصـالة أ  ابلصـالة وأبن  ،واملعىن لوحدانيته أليعـوه ،بفتح اهلمية على حيف حرف اجلر الالم متعلقاً مبا بعده ابن كثريقراءة  (1)
 .255اإلحتاف ص  :ينظر .هللا
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ث ي ا  ﴿ (63 )آية  .(2) )جرثيا(بضم اجليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾ج 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ش د   أ يـ هرم  ﴿ (69 )آية

 .)عرت ي ا (بضم العني  ابن كثريقرأها  :﴾ع ت ي ا  ﴿ .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾هرم  أ و ىل  ﴿ (70 )آية

ل ي ا  ﴿ .هو القصر  .)صرل ي ا (بضم الصاد  ابن كثريا قرأه :﴾ص 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن كرم  إ الَّ ﴿ (73 )آية

 .هو القصر
ث ي ا  ﴿ (72 )آية  .)جرثيا(بضم اجليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾ج 
تـرن ا﴿ (73 )آية صلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم وو  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  آاي 

 .(3) )مرق اما (بضم امليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ق اما  ﴿ .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾هرم  أ ح س نر ﴿ (73 )آية

 .فميهبه هو القصر
ضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ب كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ ؤرز هرم  أ زَّا  ﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  إ منَّ ا﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر
منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر و تـ ن شق  ﴿ (90 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و كرل هرم  آت يه  ﴿ (92 )آية

م  ﴿ .فميهبه هو القصر  .)آتيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾آت يه  يـ و 
هر ب ل س ان ك  ﴿ (97 )آية  .هو()يسرانبصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي سَّر ان 

                                                                                                                                                                             

 255اإلحتاف ص  .( يتنبه ويعلم)ي ذ كررر ومعىن  ،يتفكر :يتيتر فأدغمت التاء يف اليال ومعىن يتيتر )يذ ك ر(األصل يف  ألن (1)
 .مها لغتان والضم على األصل (2)
 ،6/153البحـر احملـيط و  ،310املفصـل ص الكامـل  :ينظـر .والفـتح والضـم لغتـان ،على أهنا مصدر أقام أو اسم مكان منصـوب علـى البيـان (3)

 .3/13إعراب القرآن للنحاس و  ،411وتتاب السبعة  ابن جماهد ص 
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ٌس و ث الثرون   و آايتـره ا م ك  يةٌ  (1) ط ه  سرور ةر ( ﴿20)  (2) ﴾م ائ ٌة و َخ 
 بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثريقرأها  :﴾ال قرر ء ان  ﴿( 2)آية

 .)القرر ان(
لعلي   )إ ين   (فيهما الياء  بفتح ابن كثريا قرأمه :﴾ل ع لَّي آت يكرم  ﴿ ﴾إ ين   آن س تر ﴿ (30 )آية(). 
طرو ى  ﴿ .)إ ين   ( فيها الياءوقرأ بفتح  )أين(مهية بفتح  ابن كثريقرأها  :﴾إ ين   أ ان  ﴿ (32 )آية﴾: 

 .بال ينوين ابن كثريقرأها 
إ نَّين  (بفتح الياء  ابن كثريقرأها  :﴾إ نَّين  أ ان  ﴿ (33 )آية(. 
د ى﴿ (36 )آية   )هواهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاأقر  :﴾ه و اهر فـ رت 
إبسكان الياء  ابن كثريقرأها  :﴾و يل   فيه ا﴿ (33 )آية)  .)و يل 
ي﴿ (33و  30 )آية درد    أ خ  (بفتح الياء وصاًل  ابن كثريقرأها  :﴾اش  ي   .)أ خ 
هر ع دروٌ ﴿ ﴾ف اق ذ ف يه  يف  ﴿ ﴾اق ذ ف يه  يف  ﴿ (39 )آية بصلة اهلاء بياء مدية يف  ابن كثريأ قر  :﴾أي  خرذ 

 .)أيخذهو(اء بواو مدية اهلبصلة  وقرأ الثالثة ،)اقذفيهي( )فاقذفيهي(األوىل والثانية 
ي﴿ (32و  33 )آية (بفتح الياء وصاًل  ابن كثريقرأها  :﴾اذ ه ب    ل نـ ف س   .)لنفسي 
ذ ك ر ي﴿ (33و  32 )آية  ذ كري (ياء وصاًل بفتح ال ابن كثريقرأها  :﴾اذ ه ب ا(. 
ف تياهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   ت ي اهر فـ قروال﴿ (37 )آية(. 
دا  ﴿ (23 )آية  .(1) )م ه ادا (بكسر امليم وفتح اهلاء وألف بعدها  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ه 

                                                           

  .19حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .ويسمى أيضاً سورة الكليم  (1)
 املكــي أنــه :ا يف رؤوس اآلايتووجــه اخلــالف بينهمــ .وأربـع وثالثــون خمالفــاً للعــدد الكــويف ييــة واحـدة مائــةعـدد آايهتــا حســب العــدد املكــي  (2)

ـــ طـــه﴿( آيـــة واحـــدة 2( و )1) اآليتـــنيجعـــل  ـــت  ل   ....ازلن ـــن  ا أ  م  ـــينَّ  ....أ ن  اق ذ ف يـــه  يف  التَّـــابروت  ﴿( آيتـــني 35وجعـــل اآليـــة ) ،﴾ىق  ش  و  ﴾حم  بَّـــة  م 
ي﴿( آية واحدة 42( و )41وجعل اآليتني ) ،﴾و ل ترص ن ع  ع ل ى ع يين  ﴿ ر ييف   ......و اص ط نـ ع ترك  ل نـ ف س  ( آيـة 15( و )13وجعل اآليتـني ) ،﴾ ذ ك 

رنرود ه  ﴿واحدة  بـ ع هرم  ف ر ع ونر ِب  ـف ا   .....فـ ر ج ع  مروس ى إ ىل  ق وم ه  ﴿( آيتـني 36وجعل اآلية ) ،﴾و م ا ه دى   .............ف  تـ  قـ ال  ﴿و  ﴾غ ض ـب ان  أ س 
م  أ مل   ي ع ــد كرم   ــد   ......اي  قـ ــو  ع  ترم  م و  ل ف  ــىور مو إل ــهر ﴿( يبــدأ مــن أوهلــا وينتهــي إىل 33وعنــده اآليــة ) ،﴾يف ــ  خ  ( و 33وجعــل املتبقــي مــن اآليــة ) ،﴾س 

ــي  ﴿( آيــة واحــدة 35اآليــة ) ــر ون  فـ ن س  ــو ال   أ ف ــال  يـ  ــعر إ ل ــي ه م  قـ  ل ــكر أ الَّ يـ ر ج  عــا  و ال مي  ق ــال  اي  ﴿( آيــة واحــدة 53( و )52) اآليتــني وجعــل ،﴾و ال نـ ف 
ــاررون   ــر ي .......ه  ــي ت  أ م  ــفا  ﴿( آيتــني 101( و )106وجعــل اآليتــني ) ،﴾أ فـ ع ص  تــا   .......فـ ي ــذ رره ا ق اعــا  ص ف ص  ( 123اآليــة )وجعــل  ،﴾و ال أ م 
 م  هر ن  ت ـف  نـ  ل  ﴿و  ﴾اي  نـ  الـد   .......وال متدَّنَّ ﴿( آيتني 131وجعل اآلية ) ،﴾ىق  ش  ال ي  و   .....ف م ن  اتَـّب ع  ﴿و  ﴾م ين   هردى   .......اط  ب  اه   ال  ق  ﴿آيتني 

 .106ومرشد اخلالن ص  ،19وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،301اإلحتاف ص  :ينظر .﴾ىق  بـ  أ  و   .......يه  ف  
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واو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها ب كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ع ام كرم  إ نَّ ﴿ (23 )آية

 .فميهبه هو القصر
ت ن ا﴿ (26 )آية  .)أريناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر يـ ن اهر آاي 
و ى(بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾سرو ى﴿ (23 )آية  .(2) )س 
ت كرم  ﴿ (63 )آية  .(3) ح ت كرم ()فـ ي س  بفتح الياء واحلاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ يرس ح 
مع املد ست بتخفيف النون األوىل ويشديد الثانية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ن  ه ذ ان  ﴿ (63 )آية

(حرتات للساتنني   .(4) )إ ن  ه ذ ان  
ر ه م  أ نَـّه ا﴿ .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  م ن  ﴿ (66 )آية ح   :﴾س 
 .م امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصربض كثري  ابن هاقرأ
بفتح الالم ويشديد القاف وجيم الفاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ ل ق ف  ﴿ (69 )آية) وشدد  ،(9) )تـ ل قَّف 
(التاء وصالً  يالبز     .وعند ا ابتداء خيفف التاء )مي  ين ك  تَـّل قَّف 
 ترم  ق ال  ﴿( 73)آية األوىل والثانية  :)أ أ أ منتم(ل هيه الكلمة يتكون من ثالث مهيات أص :﴾ء ام نـ 

مدية من جنس حرتة ما أبلف  ابن كثري أبداهلافقد  :الثالثةاهلمزة أما  ،والثالثة ساتنة ،مفتوحتان
 يالبز   وقرأها  .)ء امنتم(ابحليف تحفص  قنبلفقرأها  :اهلمزة األوىليف ه واختلف راواي .قبلها

  .(6)بني بني من غري إدخال ألف بينهما  ابن كثريفقد سهلها اهلمزة الثانية ما وأ .ابإلثبات
                                                                                                                                                                             

 .ألن مهـداً مصـدر اً أوىل مـن مهـداً ومهاد ،بكسر امليم وفتح اهلاء وألف بعدها على أنه جعلها امساً تالفراش وهو اسم ما مُيهد ابن كثريقراءة  (1)
 .3/25إعراب القرآن للنحاس  :ينظر

ــو ىيف الضــم  (2) ــو ى(( والكســر )سر ــو ىو )طرــو ى(لغتــان مثــل  )س  وهــو نعــت ملكــان ومعنــاه مكــاانً نصــفاً فيمــا بــني  ،( والكســر أشــهر وأعــرف)ط 
لٌ  )وأهل التفسري على أن :3/25قال النحاس يف إعراب القـرآن  .الفريقني وهو فعل من التسوية ـوى( ن ص ـٌف وع ـد  وهـو قـول حسـن  ،معـىن )س 

 .ووسطر كل   شيء  أعدله( ،أي وسطها ويف سواها ،جلس  يف س واء  الدار :وأصله من قولك
 :واملعىن ،وقراءة حفص بضم الياء وتسر احلاء من أسحت رابعياً لغة جند ومتيم ،بفتح الياء واحلاء من سحته ثالثياً لغة احلجاا ابن كثريقراءة  (3)

 .415تتاب السبع  ابن جماهد ص و  ،304اإلحتاف  :ينظر .يسحقكم ويهلككم
(وحفص من أوضح القراءات يف هيه اآلية معىًن ولفظاً وخطاً وذلك أن  ابن كثرييعترب قراءة  (4) املخففة من الثقيلة فقد أمهلـت  ا عمـل هلـا  )إن 
( :وقيــل ،ني إن النافيــة واملخففــة مــن الثقيلــةوالــالم فارقــة متيــي ويفــرق بــ ،خــرب )لســاحران(مبتــدأ و )هــذان(و  )لســاحران(والــالم يف  ،مبعــىن نعــم )إ ن 

 .يف حمــل خــرب املبتــدأ هــيان )هلمــا ســاحران(واجلملــة ا امسيــة  ،هلمــا ســاحران :( خــرب ملبتــدأ حمــيوف يقــديره)ســاحرانداخلــة علــى اجلملــة ا امسيــة و 
 .1/119اإلعراب املفصل لكتاب هللا املريل  :ينظر

 )تـ ل قَّـف( :ابن كثريوقـراءة  ،لقفت الشيء أخييه بسرعة فأتلته وابتلعته :يقال ،على ا استئناف من لقف تعلم يـَْعَلمُ  )تـ ل ق ف( :قراءة حفص( 9)
( بفتح الالم ويشديد القاف من   .309اإلحتاف ص و  .)لقف(( مادة 602خمتار الصحاح ص ) :ينظر .جواب األمر)تـ ل قَّف 

 .(123عراف اآلية )يراجع سورة األ (6)
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عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  م ن  ﴿ (73 )آية(. 
ر  ﴿ (77 )آية يف الوصل للساتنني  )أن(بوصل اهلمية وتسر النون من  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن  أ س 

ر (  .(1)إذا ابتدأ هبمية الوصل فيقرأها مهية مكسورة  ف ،)أ ن  اس 
لَّ ﴿ (33 )آية بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ع ل ي ه  غ ض يب  ﴿ ﴾ف يه  فـ ي ح 

 .)فيهي( )عليهي(
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾هرم  أرو الء  ﴿ (33 )آية
 .القصر هو
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر د ُت   أ ن  ﴿ (36 )آية

 .هو القصر
(2) )مب  ل ك ن ا(بكسر امليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾مب  ل ك ن ا﴿ (37 )آية. 
عليهي(ية بصلة هاء الضمري بياء مد كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ع اك ف ني  ﴿ (93 )آية(. 
تتبعين(إبثبات الياء وقفاً ووصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ تَّب ع ن  ﴿ (93 )آية(. 
كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ع اك فا  ﴿ .(3) )ُتر ل ف هر(بكسر الالم  كثري  ابن هاقرأ :﴾ُتر ل ف هر ﴿ (97 )آية 

 .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية 
عنهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر ف إ نَّه﴿ (300 )آية(. 
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و س اء  ﴿ (303 )آية(. 
نـ هرم  إ ن  ل ب ثـ ترم  إ الَّ ﴿ (303 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن مهاقرأ :﴾بـ يـ 

 .رتاملنفصل فميهبه هو القص

                                                           

 ،وا ابتداء بكسر اهلمـية علـى أنـه مـن سـر  الثالثـي ،هنا ويف الشعراء حيث قرأها هبمية وصل وتسر النون )أسر (وذلك على قاعديه يف لفظ  (1)
ابتدأ هبمية  )أن(على يف الوصل للساتنني فإذا وقف  )أن(قرأها ابن تثري بوصل اهلمية وتسر النون من  331ص الياهرة للقاضي وجاء يف البدور 

 .وأما قراءة حفص هبمية قطع من الفعل الرابعي أسرى ومها لغتان ،مكسورة
 ،وإمنـا أخلفنـاه بنظـر أدى إليـه فعـل السـامر  ،مل يكـن لنـا ُمْلـك  فنخلـف موعـدك لسـلطانه :وقيل املضموم معنـاه ،الفتح والضم والكسر لغات (2)

وتسـر املـيم أتثـر اسـتعما اً فيمـا حتـواه اليـد ولكنـه يسـتعمل فيمـا  ،أبان َمَلكَنا الصـواب بـل غلبتنـا أنفسـنا والفتح مصدر من َمَلَك أمره أ  ما فعلناه
 .306اإلحتاف ص  :ينظر .يربمه اإلنسان من األمور ومعناه تالي  قبله

وقــراءة  .والثــاين حمــيوف أ  لــن ختلفــه هللا ،وعــدبضــم التــاء وتســر الــالم ابلبنــاء للفاعــل متعــدايً ملفعــولني أحــدمها اهلــاء ضــمري ال ابــن كثــريقــراءة  (3)
 :ينظـر .والثاين اهلاء أ  لن خيلفـك هللا إايه ،حفص بفتح الالم على البناء للمفعول متعدايً ا اثنني أيضاً أحدمها الضمري املسترت املرفوع على النيابة

 .301ص  اإلحتاف
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بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ب ثـ ترم  إ الَّ ﴿ (303 )آية

 .فميهبه هو القصر
الوجوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال ورجروهر ل ل ح ي   ﴿ (333 )آية(. 
اء وإسكان الفاء ابلقصر واجليم بغري ألف بعد اخل كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ال خي  افر ﴿ (332 )آية

(على النهي   .)خي  ف 
أنزلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر قـرر آان  ﴿ (333 )آية(. 
 :﴾ف يه  م ن  ﴿ .)قـرر اان (بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصاًل  ابن كثريقرأ  :﴾قـرر آان  ﴿
 .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  ريكث  ابن هاقرأ
ل قرر ء ان  ﴿ (333 )آية بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثريقرأ  :﴾اب 

 .ابلقرر ان()
تـ ب اهر ر ب هر ﴿ (322 )آية ع ل ي ه  ﴿ .)اجتباهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾اج 

 .)عليهي(تثري بصلة هاء الضمري بياء مدية   ابن هاأقر  :﴾و ه دى
حشرتين (إبسكان الياء  ابن كثريقرأها  :﴾ح ش ر ت ين  أ ع م ى﴿ (322 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾م س اك ن ه م  إ نَّ ﴿ (323 )آية

 .فميهبه هو القصر
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾قر ف يه  و ر ز  ﴿ (333 )آية(. 
أيهتم(بياء التيتري  كثري  ابن هاقرأ :﴾أت  هت  م  ﴿ (333 )آية(. 
ر اط  ﴿ (332 )آية ر اط(ابلسني  قنبل هاقرأ :﴾الص    .)الس  
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 ﴾اجل رزءر السَّاب عر ع ش رر ﴿
 
ر ةت  م ائ ٌة و اثـ نـ   او آايتـره   األ ن ب ياءر م ك  يةٌ سرور ةر ( ﴿23)  (1) ﴾ا ع ش 
ت م عروهر و هرم  ﴿ (2 )آية  .)استمعوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾اس 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ثـ لركرم  أ فـ ت   ترون  ﴿ (3 )آية

 .فميهبه هو القصر
بقاف مضمومة من غري ألف و ام ساتنة على األمر  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـ ع ل مر  ق ال  ر يب   ﴿ (3 )آية

 .)قرل (
تـ ر اهر ب ل  ﴿ (2 )آية  .)افرتاهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾افـ 
ي إ ليه م  ﴿ (7 )آية  هاقرأ :﴾ف اس   لروا﴿ .(2) )يروح ى(بياء الغيب وفتح احلاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾نروح 
 .)ف اس لروا(بنقل حرتة اهلمية إىل السني وحيف اهلمية  كثري  ابن
رركرم  ﴿ (30 )آية رركرم  ﴿ .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ذ ك  ذ ك 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري ابن هاقرأ :﴾أ ف ال
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و م س اك ن كرم  ﴿ (33 )آية(. 
هر م ن  ﴿ (37 )آية ان   .()الُتذانهوبصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾الُتَّ ذ 
إبسكان الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ع ي  ﴿ (23 )آية)  .)معي 
ي إ ل يه  ﴿ (22 )آية  هاقرأ :﴾إ ل ي ه  أ نَّهر ﴿ .)يروح ى(بياء الغيب وفتح احلاء  كثري  ابن اهقرأ :﴾نروح 
 .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن
جنزيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾جن  ز يه  ج ه نَّم﴿ (29 )آية(. 
الواو حبيف  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ و  مل   يـ ر  ﴿ (30 )آية )  .(3))أ مل   يـ ر 

                                                           

فقد  :هما يف رؤوس اآلايتالف بينووجه اخل .يية واحدة للعدد الكويف اً فالعدد آايهتا حسب العدد املكي مائة وأحدى عشرة آية خم (1)
حتقيق البيان يف  :ينظر .﴾ون  لر ق  ع  تـ  أ ف ال  .........ون  م ن  درون  هللا  م اال يـ نـ ف عركرم  در بر ع  تـ  فـ  أ   ال  ق  ﴿ :( آية واحدة61( و )66اآليتني )املكي جعل 

 .111ومرشد اخلالن إىل معرفة عد آ  القرآن يف شرح الفرائد احلسان ص  ،305واإلحتاف ص  ،16َعد ِّ آ  القرآن ص 
 .305اإلحتاف ص  :ينظر .ابلبناء على الفاعلبفتح الياء وتسر احلاء  وقرأها حفص ،للمفعولابلبناء بضم الياء وفتح احلاء  ابن كثري أهاقر  (2)
   .وقراءة حفص على إثباهتا عطفاً على السابق ،حبيف الواو بعد مهية ا استفهام التوبيخي ابن كثريقراءة  (3)
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بضم امليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾م تَّ ﴿ (33 )آية)  .)مرتَّ
 (هزؤا  ابهلمي ) ابن كثريقرأها  :﴾هرزروا  ﴿ (36)آية. 
 يت  ﴿ (37)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾س  رور يكرم  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر
ز ئ  و  ﴿ (33 )آية تـره  ز ئ (بضم الدال وصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ق د  اس  تـره   .)و ل ق در اس 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  آهل  ةٌ ﴿ (33 )آية

 .هو القصر
 ثانية املكسورة تالياءبتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل ال ابن كثريقرأها  :﴾الد ع اء  إ ذ ا﴿ (32)آية. 
ي اء  و  ﴿ (33 )آية ئ اء (هبمية مفتوحة بعد الضاد  قنبل هاقرأ :﴾ض   .)ض 
أنزلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر أ ف   نـ ترم  ﴿ (20 )آية(. 
ألبيهي(فيهما  بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري  ابن هاقرأ :﴾أل ب يه  و قـ و م ه﴿ (22 )آية(. 
 ترم  أ نـ ترم  ﴿ (23)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾كرنـ 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ع لَّهرم  إ ليه  ﴿ (23 )آية

 .فميهبه هو القصر
عرون  ﴿   .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  يـ ر ج 
بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني من غري  كثري  ابن هاقرأ :﴾ء أ ن ت  ﴿ (62 )آية

 .إدخال
 إ ن  ﴿ (63)آية )فسألوهم( بنقل حرتة اهلمية إىل السني مع حيف  كثري  ابنقرأ  :﴾ف س   لروهرم   

صلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه فإنه يضم امليم وي )إن(( وعند وصلها بــ وهمفس لر اهلمية )
 .هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ نَّكرم  أ نـ ترم  ﴿ (63)آية

وصاًل بضم امليم  ريكث  ابن هاقرأ :﴾أرف     ي ضرر كرم  ﴿ (67و  66 اآليتان) .فميهبه هو القصر
بفتح الفاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾أرف   ﴿ .ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر

(مشددة من غري ينوين   .)أرفَّ
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حرقوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ح ر  قروهر و ان صررروا﴿ (63 )آية(. 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري ابن هاقرأ :﴾آهل  ت كرم  إ ن  ﴿
ن اهر و لروطا  ﴿ (73 )آية   .)وجنيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و جن َّيـ 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج ع ل ن اهرم  أ ئ مَّة  ﴿ (73 )آية

وله أيضًا إبدال  ،بتسهيل اهلمية الثانية من غري إدخال وحقق األوىل )أ ئ مَّة (قرأ  .به هو القصرفميه
 .مكسورة )أ مي َّة (الثانية ايًء خالصة 

ما  ﴿ (73 )آية ن اهر حرك  ن اهر م ن  ﴿ ﴾آتـ يـ  بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ و جن َّيـ 
  .)آتيناهو( )وجنيناهو(

وأدخلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ د خ ل ن اهر يف  ﴿ (72 ة)آي(. 
ن اهر و أ هل هر ﴿ (76 )آية  .)فنجيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ن جَّيـ 
هر م ن  ﴿ (77 )آية  .()ونصرانهوبصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ن ص ر ان 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   غ ر قـ ن اهرم  أ مج  ع ني  ﴿

 .القصر
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  غ ن مر ﴿ (73 )آية(. 
ع ة  ﴿ (30 )آية ن اهر ص نـ   .)وعلمناهو(لضمري بواو مدية بصلة هاء ا كثري  ابن هاقرأ :﴾و ع لَّم 
ن كرم  ﴿ ن كرم (بياء التيتري  كثري ابن هاقرأ :﴾ل ترح ص   .)ل يرح ص 
ن اهر أ هل هر ﴿ (33 )آية  )وآتيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و آتـ يـ 
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  فـ ن اد ى﴿ (37 )آية(. 
ن اهر م ن  ﴿ (33 )آية   .)وجنيناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و جن َّيـ 
إبثبات مهية مفتوحة غري منونة بعد األلف  ﴾و ز ك ر ايَّ ﴿ ابن كثريقرأ  :﴾و ز ك ر ايَّ إ ذ  ﴿ (39 )آية

ا بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني فإنه يقرأه (إ ذ  )وعند وصلها بــــ  .مدًا متصالً  تمدف )زكرايء (
 .بني
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أرمَّتركرم  أرمَّة  ﴿ (92 )آية

 .فميهبه هو القصر
ايجوجر وماجوجر(إببدال اهلمية فيهما ألفاً مدية  ابن كثريقرأها  :﴾أي  جروجر و م   جروجر ﴿ (96 )آية(. 
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خالصة  بياءإبدال الثانية تحقيق اهلمية األوىل و ب ابن كثريقرأها  :﴾هل  ة  ه ؤالء  ء ا﴿ (99 )آية

 .)هؤالء  ايهل  ة (
بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على اإلفراد  ابن كثريقرأها  :﴾ل ل كرترب  ﴿ (303 )آية

)  .)ل ل ك ت اب 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  ريكث  ابن هاقرأ :﴾إ هل ركرم  إ ل هٌ ﴿ (303 )آية

 .فميهبه هو القصر
بقاف مضمومة من غري ألف و ام ساتنة على األمر  كثري  ابن هاقرأ :﴾ق ال  ر ب   ﴿ (332 )آية

 .)قرل (
عرون﴾  (1) ( ﴿سرور ةر احل  ج   م ك  يَّةٌ 22) تـره ا مث  ان  و س بـ   (2)و آاي 

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر بَّكرم  إ نَّ ﴿ (3 )آية
 .هو القصر
 د يه  إ ىل  ﴿ ﴾ع ل ي ه  أ نَّهر ﴿ (3 )آية بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾و يـ ه 

هر ف   نَّهر ﴿ .)عليهي( )ويهديهي(  .)توالهو(و مدية بصلة هاء الضمري بوا كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ و الَّ
وله إبداهلا واواً  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل اهلمية الثانية ابن كثريقرأها  :﴾ن ش اءر إ ىل  ﴿ (2 )آية

(مكسورة   .واإلبدال مقدم ،)نشاءر و ىل 
ل ي ض لَّ(بفتح الياء  ابن كثريقرأها  :﴾ل يرض لَّ ﴿ (9 )آية(. 

                                                           

ت ص مروا﴿سورة مكية إ ا  قوله يعاىل  (1) ان  خ ص م ان  اخ  و م ا أ ر س ل ن ا م ن  ﴿قيل إ ا   ،وقيل مدنية ،وقيل أربع ،( إىل ثالث آايت15) ﴾...ه ذ 
وحتقيق البيان يف  ،211والتبصرة ص  ،313اإلحتاف ص  :ينظر .منها مكي ومنها مدين :وقال اجلمهور .(99) ﴾ع ق يم  ﴿( إىل 92) ﴾قـ ب ل ك  

 .16عد ِّ آ  القرآن ص 
 املكي فقد جعل :ووجه اخلالف بينهما يف رؤوس اآلايت .عدد آايهتا حسب العدد املكي سبع وسبعون خمالفًا للعدد الكويف يية واحدة( 2)

ان  خ ص م ان  ا( آية واحدة ﴿21( و )20( و )15اآلايت ) ر  يرص ب  م ن  فـ و ق  ه ذ  ت ص مروا يف  ر هب   م  ف الَّذ ين  ك ف رروا قرط  ع ت  هل رم  ث ي اٌب م ن  ان  خ 
ه مر احل  م يمر يرص ه رر ب ه  م ا يف  برطروِن  م  و اجل رلرودر و هل رم  م ق ام عر م ن  ح د يد   ه اد ه  هرو   و ج اه دروا يف  احَّ  ح قَّ ﴿آيتني ( 13وجعل اآلية ) ،﴾ررءروس  ج 

ل م ني   تـ ب اكرم  و م ا ج ع ل  ع ل ي كرم  يف  الد  ين  م ن  ح ر ج  م لَّة  أ ب يكرم  إ بـ ر اه يم  هرو  مس َّاكرمر ال مرس  ا ع ل ي كرم  ﴿ و ﴾اج  ا ل ي كرون  الرَّسرولر ش ه يد  م ن  قـ ب لر و يف  ه ذ 
اء  ع ل ى النَّاس  ف   ق يمر  رير و ت كرونروا شره د  ىل  و ن ع م  النَّص  كرم  ف ن ع م  ال م و  حَّ  هرو  م و ال  مروا اب  ة  و آ تروا الزَّك اة  و اع ت ص   ،313اإلحتاف ص  :ينظر .﴾وا الصَّال 

عن اخلالف يف اآلية  115ذتر صاحب تتاب مرشد اخلالن ص  .113ومرشد اخلالن إىل معرفة عد آ  القرآن يف شرح الفرائد احلسان ص 
ألن يرك  ،ومنهم من أثبت له العد فيه وهو الراجح ،)ذتر املصنف أنه اختلف فيه عن املكي فمن العلماء من أثبت له يرك العد فيه :( قوله13)

فقط أما اإلمام الداين واجلعرب  وغريهم فلم ييتروا خالفًا عن املكي يف هيا املوضع بل العد  ،العد مل ييتر إ ا عن احلداد يف سعادة الدارين
 .للمكي(
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ن  ﴿ (33 )آية تـ   .هو()أصابتصلة هاء الضمري بواو مدية ب كثري  ابن اهقرأ :﴾ةٌ أ ص ابـ ت هر فـ 
ت  ﴿ (36 )آية  .)أنزلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر آاي 
بتشديد النون املكسورة ومد األلف ست حرتات للساتن كثري  ابن هاقرأ :﴾ه ذ ان  ﴿ (39 )آية، 

(فاملد من قبيل املد الالام   .)ه ذ ان  
ا  ﴿ (23 )آية لرؤ  لرؤ (جبر اهلمية الثانية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و لرؤ   .)و لرؤ 
ر اط(ابلسني  قنبل هاقرأ :﴾ص ر اط﴿ (23 )آية  .)س 
بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾نرذ ق هر م ن  ﴿ ﴾ج ع ل ن اهر ل لنَّاس  ﴿ (22 )آية

ف يه  ﴿ ﴾و ال ب اد   ف يه  ﴿ .(1) )سواٌء(برفع اهلمية  كثري  ابن اهقرأ :﴾س و اء  ﴿ .)جعلناهو( )نذقهو(
حل اد   يف وأثبت الياء وصاًل ووقفًا  ،)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن امهقرأ :﴾اب 

 .()و ال ب اد
بيِت (إبسكان الياء  ابن كثريقرأها  :﴾بـ ي ِت   ﴿ (26 )آية(.  
تحفص  البز  يوقرأها  (2) ق ضروا(يـ  )مثرَّ ل  بكسر الالم  قنبل هارأق :﴾مثرَّ ل يـ ق ضروا﴿ (29 )آية. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف إ هل ركرم  إ ل هٌ ﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر
اف عر ﴿ (33 )آية ف عر(ف بفتح الياء وسكون الدال وفتح الفاء من غري أل كثري  ابن هاقرأ :﴾يرد   .)ي د 
بكسر  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـرق اتـ لرون  ﴿. (3) )أ ذ ن (بفتح اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أرذ ن  ﴿ (39 )آية

 .(4) )يـرق ات لرون (التاء 
بتخفيف الدال  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رد  م ت  ﴿ (30 )آية)  .)هل رد م ت 

                                                           

   .314اإلحتاف ص  :ينظر .ووحد اخلرب لكونه يف األصل مصدراً وصف به ،ابلرفع على أنه خرب مقدم والعاتف والباد مبتدأ ابن كثريقراءة  (1)
   .314اإلحتاف ص  :ينظر .بكسر  ام األمر فرقاً بينها وبني  ام التأتيد مجعاً بني اللغتني مع األثر قنبلقراءة  (2)
ول مسـنداً إىل وقرأهـا حفـص بضـم اهلمـية ابلبنـاء للمفعـ .)أ ذ ن  هللا(بفـتح اهلمـية ابلبنـاء للفاعـل لضـمري اسـم هللا يعـاىل والتقـدير  ابن كثـريرأها ق (3)

   .314اإلحتاف ص  :ينظر .اجلار واجملرور
وقـراءة الفـتح أبـني  ،قرأهـا حفـص بفـتح التـاء ابلبنـاء للمفعـولو  ،﴾يـرق ـات لرون املشـر ك ني﴿بكسر التاء على أهنا مبنيـة للفاعـل أ   ابن كثريقرأها  (4)

أن بعــده  :والثــاين ،وأهنــا أول آيــة نيلــت يف القتــال ﴾أرذ ن  للــذ ين يـرق ــاتـ لرون  ﴿أنــه تــان يقرأهــا  أنــه قــد صــح عــن ابــن عبــاس  :األول :مـن وجهــني
ر جروا)وبعـده  ﴾أب  نَـّهرم  ظرل مروا﴿ )ال أدري كيـف القـراءة فـإذا كانـت أول  :قـال الطهـراين ،أبهنـم ظلمـوا ﴾ق ـاتـ لرونيـر ﴿فوجـب أن يكـون  ﴾الَّذ ين  أرخ 

ــاتـ لروا بعــد ــات لرونفيبعــد أن يكــون ﴿ ،آيــة نزلــت يف القتــال فهــم مل يـرق  ــاتـ لرون  ﴾ وكــان ﴿أرذ ن  للــذ ين  يـرق  إعــراب القــرآن للنحــاس  :ينظــر .﴾ أبــني(يـرق 
3/11.   

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

142 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
مع املد اف وبعد األلف مهية مكسورة حمققة أبلف بعد الك كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ك   ي  ن  ﴿ (32 )آية

 .)ف ك ائ ن(املتصل 
يـ عرد ون(بياء الغيب  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ عرد ون﴿ (37 )آية(.  
مع املد أبلف بعد الكاف وبعد األلف مهية مكسورة حمققة  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ك   ي  ن  ﴿( 33 )آية

 .)و ك ائ ن(املتصل 
ز ين  ﴿ (23 )آية ز ينحبيف األلف ويشديد اجليم ) كثري  ابن هاقرأ :﴾مرع اج   .(1)( مرع ج  
ر اط(ابلسني  قنبل هاقرأ :﴾ص ر اط﴿ (23 )آية  .)س 
منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر ح ىتَّ ﴿ (22 )آية(. 
عليهي(ء مدية فيهما بصلة هاء الضمري بيا كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ل ي نصرر نَّهر ﴿ (60 )آية(. 
عرون  ﴿ (62 )آية عرون(ابلتاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي د   .)ت د 
إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد وحقق الثانية يالبز   ها قرأ :﴾السَّم اء  أ ن  ﴿ (62 )آية، 

 .بوجهني قنبلوقرأها 
 .وحتقيق األوىليسهيل اهلمية الثانية بني بني  :األول
 .الثانية حرف مد مع املد ست حرتات للساتننيق اهلمية األوىل وإبدال حتقي :والثاين

(اجتمع يف هيه اآلية  :مالحظة فيها  يللبز   فيكون  )إ الَّ إب  ذ ن ه  إ ن(مع املد املنفصل يف  )السماء  أ ن 
 :وجهان
 .ن()إ الَّ إب  ذ ن ه  إ  مع قصر  )السما أ ن(إسقاط اهلمية األوىل مع القصر  يف  :األول
 .)إ الَّ إب  ذ ن ه  إ ن(مع قصر  )السما أ ن(إسقاط اهلمية األوىل مع املد يف  :والثاين
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾حير ييكرم  إ نَّ ﴿ (66 )آية

 .فميهبه هو القصر
كروهر ﴿ (67 )آية س   .)انسكوهو(واو مدية بصلة هاء الضمري ب كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ال ان 
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ُت  ت ل فرون  ﴿ (69 )آية(. 

                                                           

مـن غـري ألـف ويشـديد اجلـيم اسـم فاعـل مـن عجـيه متعـد  عجـي أ   ابن كثـريفقراءة  ،تمل الوجهنيتتبت يف املصحف من غري ألف هليا حت  (1)
زين﴿ و .قاصـــدين يعجيـــي املـــؤمنني اإلحتـــاف ص  :ينظـــر .اســـم فاعـــل مـــن عـــاجيه فـــاعجيه وعجـــيه أ  مســـابقني حمـــاولني يعجيـــي املـــؤمنني :﴾مرع ـــاج 

316. 
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إبسكان النون وختفيف اليا   ابن كثريقرأها  :﴾يـرنـ ز  ل﴿ (73 )آية) ز ل   .)يـرنـ 
تـرن ا﴿ (72 )آية بواو مبقدار حرتتني  بضم امليم ووصلها  كثري  ابن هاقرأ :)معاً( ﴾ع ل ي ه م  آاي 

 تاملنفصل فميهبه هو القصر.
تـ ن ق ذروهر م ن هر ض عرف  ﴿ (73 )آية بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ال ي س 

 .)يستنقذوهو( )منهو(
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ب يكرم  إ بـ ر اه يم﴿ (73 )آية

 .و القصرفميهبه ه
 اجل رز ءر الثَّام نر ع ش ر  

 
هت  ا م ائ ٌة و مث  ان  ع ش ر ة﴾23) م نرون  م ك  يٌَّة و آاي   (1) ( ﴿سرورر ةر ال مرؤ 
ه م  أ و  ﴿ (6 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ز و اج 

 .فميهبه هو القصر
هت   ﴿ (3 )آية  .)إلمانتهم(من غري ألف بعد النون على األفراد  كثري  ابن هاقرأ :﴾مأل  م اان 
جعلناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ج ع ل ن اهر نرط ف ة  ﴿ (33 )آية(. 
هر خ ل قا  ﴿ (33 )آية  .)أنش انهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن ش   ان 
ف سكناهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾نَّاهر يف  ف   س ك  ﴿ (33 )آية(. 
ن اء  ﴿ (20 )آية يـ  ن اء (بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾س  يـ  برتر ﴿ .)س  بضم  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ نـ 

(التاء وتسر الباء   .)تـرن ب تر
ج اء  ﴿ .فيهما )إليهي( بصلة هاء الضمري بياء مدية كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  أ ن  ﴿ (27 )آية
 .بوجهني قنبلوقرأها  ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد وحقق الثانية يالبز   ها قرأ :﴾أ م رران  

 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .مع املد ست حرتات للساتننيإبدال اهلمية الثانية حرف مد  :والثاين

                                                           

فقد جعل  :بينهما يف رؤوس اآلايتووجه اخلالف  .خمالفًا للعدد الكويف يية واحدة رةمائة ويسعة عشعدد آايهتا حسب العدد املكي  (1)
ت ن ا ﴾ و ﴿و أ خ اهر ه اررون   مثرَّ أ ر س ل ن ا مروسى﴿ :( آيتني قوله يعاىل49اآلية ) اي  وحتقيق البيان يف عد ِّ  ،311اإلحتاف ص  :ينظر .﴾و سرل ط ان  ٌمبني  ِب 

 .121ن ص ومرشد اخلال ،11آ  القرآن ص 
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(غري ينوين  من كثري  ابن هاقرأ :﴾كرل  ز و ج ني   ﴿  .)كل 
هرم  أ ن  ﴿ (32 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾م نـ 

دأ تيب ﴾اع بردروا﴿وعند ا ابتداء بــــ  )أنر اعبردوا(بضم النون  كثري  ابن هاقرأ :﴾اع بردروا أ ن  ﴿ .هو القصر
 .)ارع بردروا(هبمية مضمومة 

منهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ن هر و ي ش ر بر م  ﴿ (33 )آية(. 
حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن امهقرأ :﴾إ ذا   م ثـ ل كرم  إ نَّكرم  ﴿ (33 )آية

 .فميهبه هو القصر
صلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم وو  كثري  ابن امهقرأ :﴾إ ذ ا أ ي ع دركرم  أ نَّكرم  ﴿ (32 )آية

 فميهبه هو القصر.
 .)مرتم(بضم امليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ت م  ﴿
ر ا﴿( 33 )آية  هاقرأ :﴾ج اء  أرمَّة  ﴿ .وإببداله ألفًا وقفاً  )ترتا (ابلتنوين وصاًل  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ تـ 
بصلة هاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾بروهر ف   تـ بـ ع ن اك ذَّ ﴿ .اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني بتحقيق كثري  ابن

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج ع ل ن اهرم  أ ح اد يث  ﴿ .)كذبوهو(الضمري بواو مدية 
 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر

أخاهو()و بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ خ اهر ه اررون﴿ (32 )آية. 
رربـ و ة (بضم الراء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر بـ و ة  ﴿ (20 )آية(. 
كثري  ابن هاقرأ :﴾أرمَّتركرم  أرمَّة  ﴿ .)وأ نَّ(بفتح اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ نَّ ه ذ ه﴿ (22 )آية 

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
برون(بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾أحي  س برون  ﴿ (22 )آية  .)أحيس 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نَـّهرم  إ ىل  ﴿ (60 )آية

 .هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و هل رم  أ ع م الٌ ﴿ (63 )آية

 .فميهبه هو القصر
عروهرم  إىل  ﴿ (73 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ت د 

ر اط  ﴿ .فميهبه هو القصر ر اط(ابلسني  قنبل هاقرأ :﴾ص   .)س 
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ر اط  ﴿ (73 )آية ر اط(ابلسني  قنبل هاقرأ :﴾الص    .)الس  
فيهي(الضمري بياء مدية فيهما  بصلة هاء كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  مرب ل سرون  ﴿ (77 )آية(. 
وإليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ ل ي ه  حتر ش ررون  ﴿ (79 )آية(. 
الثانية من غري إدخال تحقيق اهلمية األوىل ويسهيل ب كثري  ابن مهاقرأ :﴾أ إ ان  ﴿ ﴾أ إ ذ ا﴿ (32 )آية

ن ا﴿ .على القصر تـ   .)مرتنا(ضم امليم ب ابن كثريقرأها  :﴾م 
 تذَّكَّررون(بتشديد اليال  ابن كثري هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون  ﴿( 32)آية(. 
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  إ ن  ﴿ (33 )آية(. 
ق الثانيةإبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد وحق يالبز   ها قرأ :﴾ج اء  أ ح درهرم  ﴿ (99 )آية، 

 :بوجهني قنبلوقرأها 
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .أ  مبقدار حرتتني إذ  ا ساتن بعده ،إبدال اهلمية الثانية حرف مد مع القصر :والثاين
بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ع ل ي أ ع م لر ﴿ (300 )آية)  .)لعلي 
قاف مضمومة من غري ألف و ام ساتنة على األمر ب كثري  ابن هاقرأ :﴾ق ال  ك م  ﴿ (332 )آية

 .)قرل (
ف س لة إىل السني وحيفها بنقل حرتة اهلمي  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف س  ل  ﴿ (333 )آية(). 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ب ثـ ترم  إ ال﴿ (333 )آية

 .فميهبه هو القصر
ترم  أ منَّ اأ ف ح  ﴿ (332 )آية بـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن امهقرأ :﴾و أ نَّكرم  إلين ا﴿ ﴾س 

 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
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ترون ﴾23) تـره ا أ ر ب ٌع و س  ن  ي  ٌة و آاي   (1)( ﴿سرور ةر الن ور  م د 

ابن كثري هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون  ﴿ .ن اه ا()و فـ رَّض  بتشديد الراء  كثري  ابن هاقرأ :﴾و فـ ر ض ن اه ا﴿ (3 )آية 
 .)تذَّكَّررون(بتشديد اليال 

ر أ ف ة(بفتح اهلمية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر أ ف ةٌ ﴿ (2 )آية(. 
اءر إ الَّ ﴿ (6 )آية وله إبدال  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني كثري  ابن هاقرأ :﴾شره د 

(يق األوىل الثانية واوًا مكسورة وحتق اءر و الَّ  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ح د ه م  أ ر ب عر ﴿ .واإلبدال مقدم )شره د 
بنصب العني  :﴾أ ر ب عر ﴿وقرأ  .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر

 .(2) )أ ر ب ع (
بصلة هاء الضمري  كثري  ابن هارأق :﴾ع ل ي ه  إ ن  ﴿ .ابهلاء وقفاً  كثري  ابن قرأها :﴾ل ع ن ت  ﴿ (7 )آية

 .)عليهي(بياء مدية فيهما 
(3) ()واخلامسةر  برفع التاء كثري  ابن قرأها :﴾و اخل  ام سة  ﴿ (9 )آية. 
ال بصلة هاء الضمري بواو مدية وتسر السني فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال حت  س بروهر ش را  ﴿ (33 )آية(

بوهو(   .حتس 
ع ترمروهر ﴿ (32 )آية  .)مسعتموهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ظ نَّ مس  
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  أب  ر بـ ع ة﴿ (33 )آية(. 
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ع ذ ابٌ ﴿ (33 )آية(. 
ن هر إ ذ  تـ ل قَّ ﴿ (32 )آية   ابن هاقرأ :﴾و حت  س برون هر ﴿ .)تَـّل قَّونه(بتشديد التاء وصاًل  يالبز    هاقرأ :﴾و 

برون هر(بكسر السني  كثري  .)وحت  س 
ع ترمروهر قـرل ترم  ﴿ (36 )آية  .)مسعتموهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾مس  

                                                           

املكي  جعلفقد  :اآلايت رؤوس بينهما يفووجه اخلالف  .للعدد الكويف ييتني عدد آايهتا حسب العدد املكي اثنتان وستون آية خمالفاً  (1)
( آية واحدة 44( و )43) يتنياآل وجعل ،﴾و األ ب ص ار ............. أ ن  تـرر ف ع  ف يه ا امس رهر يف  بـريروت  أ ذ ن  هللار ﴿( آية واحدة 31( و )36) اآليتني

ي﴿  .122ومرشد اخلالن ص  ،322واإلحتاف ص   ،11حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾األ ب ص ار   ...........أ مل   تـ ر  أ نَّ هللا  يـرز ج 
 .أو فاألمر أن يشـهد أحـُدهم أربـَع شـهاداتٍ  ،اتٍ فالتقدير أن يشهد أحُدهم أًْرَبَع شهاد ،ألن معىن شهادة أن َشهِّدَ  ،لنصباب ابن كثريقراءة  (2)

   .3/35إعراب القرآن للنحاس  :ينظر
   .3/35إعراب القرآن للنحاس  :ينظر .وصلتها )أ ن (ابلرفع على أهنا مبتدأ واخلرب  ابن كثريقراءة  (3)
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تحفص  قنبلوضمها  )خرط وات(كان الطاء إبس يالبز   ها قرأ :)معاً( ﴾خرطرو ات  ﴿ (23 )آية. 
نـ ترهم  ﴿ (23 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  أ ل س 

 .فميهبه هو القصر
ت ذ كَّررون  ﴿ .)ب يوت ( )ب يوتكم(بكسر الباء  كثري  ابن مهاقرأ :﴾بـريروت كرم  ﴿ ﴾بـريروت  ﴿ (27 )آية﴾: 
 .)تذَّكَّررون(بتشديد اليال  ابن كثري اهقرأ
ب يوت (بكسر الباء  كثري  ابن هاقرأ :﴾بـريروت  ﴿ (29 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  إ نَّ ﴿ (30 )آية

 .هو القصر
على  كثري  ابن وقف :﴾أ ي ه  ﴿ .يروهب  نَّ()ج  بكسر اجليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾جريروهب  نَّ ﴿ (33 )آية

 .وحيف األلف وصاًل  تحفص ،اهلاء إيباعاً للرسم
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ م ائ كرم  إ ن﴿ (32 )آية

 .فميهبه هو القصر
ها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصل كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ك ات بروهرم  إ ن  ﴿ (33 )آية

 قنبلوأما  .بتسهيل اهلمية األوىل مع املد والقصر يلبز   ا هاقرأ :﴾ال ب غ اء  إ ن  ﴿ .فميهبه هو القصر
   :بوجهنيفقرأها 
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .إبدال اهلمية الثانية حرف مد من جنس حرتة ما قبلها فيمد للساتن لويالً  :والثاين

كرم (اجتمع يف هيه اآلية مد منفصل  :مالحظة   :فيها وجهان يللبز   فيكون  )ال ب غ ا ء  إ ن(و  )الَّذ ي آت 
 .)البغاء  إن(قصر املنفصل مع يسهيل اهلمية األوىل مع القصر يف  :األول
 .)البغاء  إ ن(قصر املنفصل مع يسهيل اهلمية األوىل مع املد يف  :والثاين
تٌ إ﴿ (33 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل يكرم  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر
(بفتح الياء املشددة  كثري  ابن هاقرأ :﴾مربـ ي  ن ات  ﴿  .)مربـ يـَّن ات 
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بتاء مفتوحة وواو مفتوحة مع يشديد القاف وفتح الدال  كثري  ابن هاقرأ :﴾يروق در ﴿ (32 )آية
 .(1) د ()تـ و قَّ 
ب يوت(بكسر الباء  كثري  ابن هاقرأ :﴾بـريروت  ﴿ (36 )آية(. 
برهر(بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾حي  س برهر ﴿ (39 )آية هر ش ي ئا  ﴿ .)حيس  س ابرهر ﴿ ﴾جي  د   :﴾فـ و فَّاهر ح 
 .)جيدهو( )فوفاهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية تثري   ابن مهاقرأ
س ح اٌب ﴿ .)يغشاهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـ غ ش اهر م و جٌ ﴿ (30 )آية

مع  )سحاب(بتنوين  قنبلوقرأ  ،)ظلمات(مع جر  )سحاب(برتك التنوين يف  يالبز    هاقرأ :﴾ظرلرم اتٌ 
  .(2) )ظلمات(جر 
إبسكان النون وختفيف اليا   ابن كثري هاقرأ :﴾و يـرنـ ز  لر ﴿ (33 )آية)  .)و يـرن ز لر
وله  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني ابن كثري هاقرأ :﴾م ا ي ش اءر إ نَّ ﴿ (32 ة)آي

 .)يشاءر و نَّ(إبداهلا واواً مكسورة واإلبدال مقدم 
بفتح الياء املشددة  كثري  ابن هاقرأ :﴾مربـ ي  ن ات  ﴿ (36 )آية) ابن   هاقرأ :﴾ي ش اءر إ نَّ ﴿ .)مربـ يـَّن ات 

)يشاءر وله إبداهلا واوًا مكسورة واإلبدال مقدم  ،اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بنيبتحقيق  كثري
ر اط(ابلسني  قنبل هاقرأ :﴾ص ر اط﴿ .و نَّ(  .)س 
نـ هرم  إ ذ ا﴿ (33 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ يـ 

 .فميهبه هو القصر
ع ين ن إ ل ي ه  ﴿ (39 )آية  .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾مرذ 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب ينـ هرم  أ ن  ﴿ (23 )آية

 .هو القصر
و يـ تَّق ه ( يةالصلة يف هاء الكنابكسر القاف واهلاء ومعه  كثري  ابن هاقرأ :﴾و يـ تـَّق ه  ﴿ (22 )آية(. 

                                                           

( ابن كثريقراءة  (1) وإمنـا اليجاجـة  ،ى املصباح وهو أشبه هبيا الوصف ألنـه يبـني ويضـيء( فعالً ماضياً فيه ضمري يعود عل)تـ ف عَّل  على وان  )تـ و قَّد 
 .329اإلحتاف ص  ،3/56إعراب القرآن للنحاس  :ينظر .وعاء له

(( علــى أهنــا بــدل مــن )ظلمــاتابلتنــوين وجــر  قنبــل هــاوقرأ ،ابجلــر علــى اإلضــافة (ظلمــات)بغــري ينــوين و (ســحاب) يالبــز   قــرأ  (2)  )كظلمــات 
 .ا فوق بعض مبتدأ وخربويكون بعضه ،األوىل
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ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  م ا﴿ .)فإن تَّولوا(بتشديد التاء وصاًل  البز  يها قرأ :﴾ف إ ن  تـ و لَّوا﴿ (23 )آية  

ت دروا﴿ .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري بصلة هاء  كثري ابن هاقرأ :﴾ترط يعروهر تـ ه 
 .)تطيعوهو(الضمري بواو مدية 

ف ه م  ﴿ .)و ل يـرب د ل نـَّهرم (إبسكان الباء وختفيف الدال  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ل يـرب د  ل نـَّهرم  ﴿ (22 )آية خ و 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري ابن هاقرأ :﴾أ م نا  
ب َّ(بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال حت  س ب َّ ﴿ (27 )آية  .)ال حت  س 
ت ه  ﴿ (29 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  آاي 

 .فميهبه هو القصر
ئ كرم  أ و  ﴿ ﴾بريوت كرم  أ و  ﴿ ﴾أ نـ فرسكرم  أ ن﴿ (63 )آية و ان كرم  أ و  ﴿ ﴾ارمَّه ات كرم  أ و﴿ ﴾ء ااب   ﴾إ خ 
  ابن هاقرأ :﴾خ االت كرم  أ و  ﴿ ﴾أ خ و ال كرم  أ و﴿ ﴾ع مَّات كرم  أ و﴿ ﴾أ ع م ام كرم  أ و﴿ ﴾أ خ و ات كرم  أ و  ﴿

 ﴾بـريروت  ﴿ ﴾بـريروت كرم  ﴿ .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري
 .)ب يوت(بكسر الباء  كثري  ابن هاقرأ :﴾بـريروت  ﴿ )الستة(
تـ ئ ذ نروهر إ ن﴿ (62 )آية  .)يستئذنوهو(بصلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  بنا هاقرأ :﴾ي س 
بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن امهقرأ :﴾إ ل ي ه  فـ يـرن ب ئـرهرم  ﴿ ﴾ع ل ي ه  و يـ و م  ﴿ (63 )آية

 .)إليهي()عليهي( 
عرون ﴾ (1) ( ﴿سرور ةر ال فرر ق ان  م ك يَّةٌ 22) تـره ا س ب ٌع و س بـ   (2)و آاي 

تـ ر اهر و أع ان هر ﴿ (3 )آية  هاقرأ :﴾ع ل ي ه  قـ و مٌ ﴿ .)افرتاهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾افـ 
 .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن
ر ة  ﴿ (2 )آية  .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  برك 
 كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  م ل كٌ ﴿ .(1)على الالم املقطوعة  ابن كثريوقف  :﴾م ال  ه ذ ا﴿( 7)آية 

 .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما 
                                                           

ــع  ﴿وهــي قولــه ســبحانه ويعــاىل فمدنيــة إ ا  ثــالث آايت  وقــال ابــن عبــاس وقتــادة رضــي هللا عنهمــا ،مكيــةالفرقــان ســورة  (1) عرون  م  و الــذ  ين  ال ي ــد 
يمــا  غ فرــورا  ﴿إىل  ﴾هللا   ــورا  ﴿مدنيــة إ ا مــن أوهلــا إىل  :وقــال الضــحاك ،﴾ر ح  وحتقيــق البيــان يف عــد آ   ،419ف ص اإلحتــا :ينظــر .فمكــي ﴾و نرشر

 .13القرآن ص 
وحتقيق البيان يف عد آ  القرآن ص  .419اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكي والكويف (2)

13. 
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زٌ ﴿ (3 )آية  .)إليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  ك نـ 
فال إدغام فيهما مع  ام  (2) (لر )وجيع الالم برفع كثري  ابن هاقرأ :﴾و جي  ع ل  ل ك  ﴿ (30 )آية

 .)لك(
ض ي قا (إبسكان الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ض ي  قا  ﴿ (33 )آية(. 
 أ أ نـ ترم  ﴿ .بتسهيل اهلمية الثانية من غري إدخال ألف بينهما ابن كثريقرأها  :﴾أ أ نـ ترم  ﴿( 37)آية

ل ل ترم    .رتتني تاملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار ح كثري ابن هاقرأ :﴾أ ض 
(إببدال اهلمية الثانية ايًء مفتوحة  ابن كثريقرأها  :﴾ه ؤرالء  أ م  ﴿  .)هؤالء  مي 
 ت طيعرون  ﴿( 39)آية   ابن هاقرأ :﴾نرذ ق هر ع ذ ااب  ﴿ .)يستطيعون(بياء الغيب  ابن كثريقرأها  :﴾ت س 

 .)نذقهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري

                                                                                                                                                                             

وقال عبد الفتاح  ،()ما( أو على الالم جلميع القراء الصواب جواز الوقف على) :وقال ابن اجلير  ،الوقف على )فما( اختباراً أو اضطراراً  (1)
فإذا وقـف علـى مـا أو الـالم يف حالـة االمتحـان  ،وأعلم أنه ال جيوز الوقف على ما أو الالم إالَّ اختبارا  ابملوحدة أو اضطرارا  فقط) :القاضي

 ،193البـدور الياهـرة ص  :ينظـر .(بتـدأ واجملـرور عـن اجلـارأو االضطرار فـال جيـوز االبتـداء ابلـالم أو هبـذا ملـا يف ذلـك مـن فصـل اخلـرب عـن امل
  .50الكامل املفصل ص و 

وهو جيعل أو سيجعل أو عطفاً على موضع جعل إذ الشـرط إذا وقـع ماضـياً جـاا يف جوابـه اجلـيم والرفـع  :أ  ،الالم على ا استئناف يف الرفع (2)
 .321اإلحتاف ص  :ينظر .لكن يعقب ذلك أبنه ليس ميهب سيبويه
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عر ع ش ر  اجل رز ءر ا  لتَّاس 
 فجعلناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ج ع ل ن اهر ه ب اء  ﴿(23)آية(.  
 قرأها  :﴾و نـرز  ل  ال م الئ ك ةر ﴿ .(1) )ت شَّقَّقر(بتشديد الشني  ابن كثريقرأها  :﴾ت ش قَّقر ﴿( 22)آية

اليا  ورفع الالم ونصب اتء املالئكة  بنونني األوىل مضمومة والثانية ساتنة مع ختفيف ابن كثري
 .(2) )و نـرن ز لر املالئكة (

ي ه  يـ قرولر ﴿ (27 )آية  .)يديهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي د 
م ي اُتَّ ذروا﴿ (30 )آية (بفتح الياء  يالبز    هاقرأ :﴾قـ و  بنقل  ابن كثري هاقرأ :﴾ال قرر آن﴿ .)قومي 

 .)القرر ان(مية إىل الراء وحيف اهلمية وقفاً ووصالً حرتة اهل
بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثري هاقرأ :﴾ال قرر آن﴿ (32 )آية

 .)ورتلناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ر تـ ل ن اهر تـ ر ت يال  ﴿ .)القرر ان(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ورجروه ه م  إ ىل  ﴿( 33)آية

 .فميهبه هو القصر
أخاهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ خ اهر ه اررون﴿ (32 )آية(. 
مثودا (وإذا وقف وقف على ألف  ،ابلتنوين ابن كثريقرأها  :﴾و مث رود  ﴿ (33 )آية(. 
بتحقيق اهلمية األوىل وأبدل الثانية ايًء حمضة مفتوحة  ابن كثريقرأ  :﴾أ فـ ل م   السَّو ء  ﴿ (30  )آية

 .)السوء يـ ف ل م(
هزؤا (ابهلمي  ابن كثريقرأها  :﴾هرزوا  ﴿ (33  )آية(. 
ع ل ي ه  و ك يال  ﴿ .)هواهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ه و اهر أ ف   نت  ﴿ (33 )آية﴾: 
 .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ
 ب(بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾حت  س ب﴿ (33)آية  مهاقرأ :﴾هرم  أ ضل  ﴿ ﴾هرم  إ الَّ ﴿ .)حتس 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن
عليهي(هاء الضمري بياء مدية فيهما  بصلة كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  د ل يال  ﴿ (32 )آية(. 

                                                           

  .يـََتَشق ُق أدغمت التاء يف الشني )ت شَّقَّق(األصل يف  (1)
 .321اإلحتاف ص  :ينظر .( فعل مضارع أنيل واملالئكة مفعول به)نـرن ز لر املالئكة   ابن كثريقراءة  (2)
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ن اهر إ لين ا﴿ (36 )آية  .)قبضناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾قـ ب ض 
ح  ﴿ (33 )آية را  ﴿ .)الريح(ابإلفراد  كثري  ابن هاقرأ :﴾الر  اي  بضم النون  كثري  ابن هاقرأ :﴾برش 

 .)نرشررا (والشني 
ن اهر بـ يـ  ﴿ (20 )آية  .هو()صرفنابصلة اهلاء بواو مدية  ثريك  ابن هاقرأ :﴾نـ هرم  ص رَّفـ 
ش اء  ﴿ .)عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  م ن  ﴿ (27 )آية
  .بوجهني قنبلوقرأها  ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد وحقق الثانية يالبز   ها قرأ :﴾أ ن  

 .ة الثانية بني بنييسهيل اهلمي  :األول
 .املد ست حرتات لوجود الساتن بعدهاإبدال اهلمية الثانية حرف مد مع  :والثاين

 :فيها يللبز   فيكون )ش اء  أ ن( مد منفصل و )م ا أ س  لركرم ( اجتمع يف هيه اآلية  :مالحظة
 .)شاء  أ ن(قصر املنفصل مع إسقاط اهلمية األوىل مع القصر يف  :األول
  .)ش اء  أ ن(قصر املنفصل مع إسقاط اهلمية األوىل مع املد يف  :والثاين
ف س ل (بنقل حرتة اهلمية إىل السني وحيفها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف س  ل  ﴿ (29 )آية(. 
تـررروا﴿ (67 )آية روا(بفتح الياء وتسر التاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـ ق   .(1) )يـ ق رت 
حبيف األلف بعد الضاد ويشديد العني وجيم الفاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾يرض اع فر ﴿ (69 )آية

)  .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  مره اان  ﴿ .)يرض عَّف 

                                                           

مـردود  )علـى املقـرت قـدره(ومنـه  ، افتقـروأنكـر أبـو حـامت جميئـه هنـا مـن الرابعـي لكونـه مبعـىن )أقـرت(بضـم اليـاء وتسـر التـاء مـن  ابن كثـريقراءة ( 1)
 .330اإلحتاف ص  :ينظر .مبعىن ضيق (أقرت)و ،حبكاية األصمعي وغريه
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ررون ﴾ (1)( ﴿سرور ةر الش ع ر اء  م ك يٌَّة 26) تـره ا م ائـ ت ان  و س ب ٌع و ع ش   (2)و آاي 

إبسكان النون الثانية وختفيف اليا   ريكث  ابن هاقرأ :﴾نـرنـ ز  لر ﴿ (3 )آية) السَّم اء  ﴿ .)نـرن ز لر
 .)السماء  ايية(ابستبدال اهلمية الثاين ايًء خالصة  كثري  ابن هاقرأ :﴾ء اي ة  
عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع نهر مرعر ض ني﴿ (2 )آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف س ي   ت يه م  أ بـ ن اءر ﴿( 6)آية

 .فميهبه هو القصر
إين (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين   أ خ افر ﴿ (32 )آية(. 
 عصاهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾ع ص اهر ف إذ ا( ﴿32)آية(. 
 ه  ﴿( 36)آية  اء بواو مديةاهلصلة يم وضم اهلاء مع هبمية بعد اجل ابن كثري هاقرأ :﴾أ ر ج 

هرو( ئـ   .)وأخاهو( بصلة هاء الضمري بواو مدية ابن كثري هاقرأ :﴾و أ خ اهر و بـ ع ث  ﴿ .)أ ر ج 
 الثانية من غري إدخالتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل ب ابن كثري هاقرأ :﴾نأ ئ  ﴿( 33)آية. 
 ضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ب كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ نَّكرم  إ ذا  ﴿ (32)آية

 .فميهبه هو القصر
قرأ :﴾ه ي  تـ ل ق فر ﴿ .)عصاهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ص اهر ف إ ذ ا﴿ (32 )آية 
(تَـّل   )ه ي  فتكون  )تلقف(بـــــ  )هي(بتشديد التاء وفتح الالم ويشديد القاف عند وصل  يالبز     قَّفر

(بفتح الالم ويشديد القاف من غري يشديد التاء  قنبل هاوقرأ ،ا ابتداء خيفف التاء وعند  .)هي  تـ ل قَّفر
 ترم  ﴿( 39)آية هيه الكلمة يتكون من ثالثة مهيات األوىل والثانية مفتوحتان والثالثة  :﴾ء ام نـ 

 .لثانية بني بني من غري إدخالبتحقيق اهلمية ويسهيل اوقرأ األوىل  ،الثالثة ألفاً  ابن كثريفأبدل  ،ساتنة

                                                           

 .والقول عن ابن عباس وقتادة وعطاء رضي هللا عنهم ،قيل إن اآلايت األربع األخرية نيلت يف املدينة تما يف )غيث النفع(و  ،سورة مكية( 1)
 .331ف ص واإلحتا ،250التبصرة ص  :ينظر

  :ما يف رؤوس اآلايتوجه االختالف بينه .عدد آايهتا حسب العدد املكي مائتان وعشرون وست خمالفاً للعدد الكويف يية واحدة( 2)
تر ال ك ت اب  ال مرب ني  آية واحدة ﴿ (2( و )1) اآليتني املكي فقد جعل ترم  ﴿( آيتني 45وجعل اآلية ) ،﴾طسم ت ل ك  آاي  فـ ل س و ف   .......ق ال  ء ام نـ 

ه ل  أرنـ ب  كرم  ع ل ى م ن  تـ نـ زَّلر الشَّي اط نير تـ نـ زَّلر ﴿( آية واحدة 222( و )221وجعل اآليتني ) .﴾أ مج  ع ني   .......ألرق ط  ع نَّ أ ي د ي كرم  ﴿و  ﴾تـ ع ل مرون  
ومرشد اخلالن إىل معرفة عد ِّ آ  القرآن يف شرح  ،13القرآن ص  البيان يف عد ِّ آ  وحتقيق ،331اإلحتاف ص  :ينظر .﴾ع ل ى كرل   أ فَّاك  أ ث يم  
 .124الفرائد احلسان ص 
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بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن مهاقرأ :﴾و ألص ل  بـ نَّكرم  أ مج  ع ني  ﴿ ﴾ل كرم  إ نَّهر ﴿

  .تاملنفصل فميهبه هو القصر
ر  ﴿ (22 )آية هبمية الوصل فتسقط حني الدرج فيصبح النطق ابلسني  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن  أ س 

 .)أن اسر(د الفاء الساتنة بع
(1) )ح ذ رون(حبيف األلف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ح اذ ررون﴿ (26 )آية. 
وع يون(بكسر العني  كثري  ابن هاقرأ :﴾و عريرون﴿ (27 )آية(. 
وجهني بكثري   ابن هاقرأ :﴾ف ر ق  ﴿ .)معي(إبسكان الياء كثري   ابن هاقرأ :﴾ر يب    م ع ي  ﴿ (62 )آية

 .هاخيميفالراء و يرقيق صحيحني 
 تحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانيةب ابن كثري هاقرأ :﴾نـ ب    إ بـ ر اه يم  ﴿( 69)آية. 
ألبيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهما كثري   ابن هاقرأ :﴾أل ب يه  و قـ و م ه  ﴿ (73 )آية(. 
 م عرون كرم  إ ذ  ﴿( 72)آية دار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقكثري   ابن هاقرأ :﴾ي س 

 .فميهبه هو القصر
 ف عرون كرم  أ و  ﴿( 73)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري   ابن هاقرأ :﴾يـ نـ 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه كثري   ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ ين  ﴿( 92)آية

 .هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري   ابن هاقرأ :﴾يـ ن صرررون كرم  أ و  ﴿( 93 )آية

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري   ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ خروهرم  ﴿( 306)آية

 .فميهبه هو القصر
بصلة هاء كثري   ابن هاقرأ :﴾ه  م ن  ع ل ي  ﴿ (330و  363و  332و  327و  309 )آية

 .)أجري(إبسكان الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ج ري  إ الَّ ﴿ .)عليهي(الضمري بياء مدية فيهما 

                                                           

يٌع ح اذ ررونوقرئ قوله يعاىل ﴿ :121ص  )حذر(جاء يف خمتار الصحاح مادة ( 1) أيضًا ابلضم ومعىن  )ح ذرررون(و )ح ذ ررون(﴾ وو إانَّ جل  م 
ُبون )ح اذ ررون(  .ائفونخ )ح ذ ررون(ومعىن  ،ُمَتَأه ِّ
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 س ابـرهرم  إ الَّ ﴿( 333)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ح 

 .فميهبه هو القصر
معي(إبسكان الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن   م ع ي  ﴿ (333 )آية(. 
ن اهر و م ن  ﴿ (339 )آية  .)ف جنيناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   جن  يـ 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ خروهرم  ﴿( 323)آية

 .فميهبه هو القصر
وع يون(بكسر العني  كثري  ابن اهقرأ :﴾و عريرون﴿ (333 )آية(. 
إ ين   (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ين   أ خ افر ﴿ (332 )آية(. 
(1) )خ ل قر(بفتح اخلاء وإسكان الالم  كثري  ابن هاقرأ :﴾خرلرقر األ و ل ني﴿ (337 )آية. 
فكذبوهو(مدية  بصلة اهلاء بواو كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ك ذَّبروهر ف   هل كن اهرم  ﴿ (339 )آية(. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   هل كن اهرم  إ نَّ ﴿

 .القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ خروهرم  ﴿( 332)آية

 .فميهبه هو القصر
وع يون(بكسر العني  كثري  ابن هاقرأ :﴾و عريرون﴿ (337 )آية(. 
بال ألف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ار ه ني﴿ .)ب يوت (بكسر الباء  كثري  ابن هاقرأ :﴾بـريروت  ﴿ (339 )آية

 .)ف ر هني(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ خروهرم  ﴿( 363)آية

 .فميهبه هو القصر
ن اهر و أ ه ل هر ﴿ (370 )آية  .)فنجيناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ن جَّيـ 
قبلها و ا بعدها ونصب التاء  ةبالم مفتوحة من غري مهي  كثري  ابن هاقرأ :﴾األ يك ة  ﴿ (376 )آية

 .(2) ل ي ك ة ()

                                                           

 .بفتح اخلاء وإسكان الالم أ  إ ا  تيب األولني ابن كثريقراءة  (1)
بالم مفتوحة بال ألف وصل قبلهـا و ا مهـي بعـدها ونصـب اتء التأنيـث غـري منصـرفة للعلميـة والتأنيـث تـــــ )للحـة( مضـاف إليـه  ابن كثريقراءة  (2)

 .333اإلحتاف ص  :ينظر .ألصحاب وتيلك رمساً يف مجيع املصاحف
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ل ق س ط اس  ﴿ (332 )آية  .)ابلقرس طاس(بضم القاف  كثري  ابن هاقرأ :﴾اب 
فا (إبسكان السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾ك س فا  ﴿ (337 )آية  يالبز   قرأها  :﴾السَّم اء  إ ن﴿ .)ك س 

 :وجهنيب قنبل وقرأها .واملد مقدم لبقاء أثر اهلمية ،بتسهيل اهلمية األوىل مع املد والقصر
  .حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني :األول
 .ع املد املشبع  التقاء الساتننيإبداهلا ايًء ساتنة م  :والثاين
ريب (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر يب   أ ع ل مر ﴿ (333 )آية(. 
فكذهبو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف كَّذبروهر ف   خ ذ هرم  ﴿ (339 )آية(. 
 تتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ة  هل رم  ء ا﴿( 397)آية

 .فميهبه هو القصر
نزلناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾نـ زَّل ن اهر ع ل ى﴿ (393 )آية(. 
ن اهر يف  ﴿ (200 )آية  .)سلكناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾س ل ك 
(222و  223 اآليتان) ﴿ بتشديد التاء وصالً  يالبز   مها قرأ :﴾تـ نـ زَّلر ع ل ى﴿ ﴾م ن  تـ نـ زَّلر

 .وعند ا ابتداء ختفف )تَـّنـ زَّل(
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ل  27) عرون ﴾ (1)( ﴿سرور ةر النَّم  تـره ا ث الٌث و ت س   (2)م ك يٌَّة و آاي 
بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثري هاقرأ :﴾ال قرر آن﴿ (3 )آية

 .)القرر ان(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ ع م اهلم  ﴿( 3)آية

 .هو القصر
بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثري هاقرأ :﴾ال قرر آن﴿ (6 )آية

 .)القرر ان(
ه اب  ﴿ .)إ ين (بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾إين   آن س تر ﴿ (7 )آية بال  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب ش 

 .ينوين
 تـرن ا﴿( 33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ج اء تـ هرم  آاي 

 .فميهبه هو القصر
تـ ر ض اهر ﴿ .تحفصقنبل وأسكنها  )أ وزعين (بفتح الياء  البز  ي هاقرأ :﴾أ و ز ع ين  أ ن  ﴿ (39 )آية

ل ين    .)ترضاهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ د خ 
 بنونني األوىل مفتوحة مشددة والثانية مكسورة خمففة  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ي   ت يـ ين   ﴿( 23)آية

)  .(3) )ل ي   ت يـ نَّين 
 بضم الكاف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف م ك ث  ﴿( 22)آية)  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ح طتر ﴿ .(4) )ف م كرث 

بفتح اهلمية من  يالبز   ها قرأ :﴾س ب    ﴿ .يف التاء إدغاماً انقصاً ببقاء صفة اإللباق يف الطاء إبغام الطاء
 .(1) )سب  (إبسكاهنا  قنبلوقرأها  ،)سب  (غري ينوين 

                                                           

 15حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .ويسمى أيضاً سورة سليمان عليه السالم (1)
فقد جعل آية  :يف رؤوس اآلايتووجه اخلالف بيننهما  .خمالفًا للعدد الكويف ييتنين آية عدد آايهتا حسب العدد املكي مخس ويسعو ( 2)
ة  ق الروا حن  نر ﴿( آيتني 33) ق يل  هل  ا اد خرل ي ﴿( آيتني 44وجعل آية ) ،﴾و األ م رر إ ل ي ك  ف ان ظرر ي م اذ ا أت  مرر ين  ﴾ و ﴿ش د يد  ولروا أب  س  و أر أرولروا قـرو 

ومرشد  ،15وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،339ينظر اإلحتاف ص  .﴾هلل  ر ب   ال ع ال م ني   ....ق ال ت  ﴾ و ﴿م ن  قـ و ار ير ....الصَّر ح  
 .121خلالن إىل معرفة عد ِّ آ  القرآن يف شرح الفرائد احلسان ص ا
 .339ينظر اإلحتاف ص  .النون األوىل املشددة هي نون التوتيد والثانية نون الوقاية على األصل وعليه الرسم املكي (3)
(قراءة الفتح  (4) (وقراءة الضم  ،)م ك ث   .339ينظر اإلحتاف ص  .)ط هرر(( و ره  ط  )ــ بفتح الكاف أو ضمها لغتان ت )م كرث 
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 ع ل نرون()خير فرون( )يـر بياء الغيب كثري   ابن مهاقرأ :﴾تـرع ل نرون  ﴿ ﴾ُتر فرون  ﴿( 22)آية. 
 بكسر اهلاء مع صلة هاء الضمري بياء مدية فيها كثري   ابن هاقرأ :﴾ل يه م  إ   ف   ل ق ه  ﴿( 23)آية

 .)ف   ل ق ه ي(
بدال اهلمية الثانية واوًا مكسورة وحتقيق األوىل ابن كثري قرأها  :﴾ال م ألر إ ين   ﴿ (29 )آية )املألر إبِّ
)  .واإلبدال مقدم ،أو يسهيلها مع حتقيق اهلمية األوىل ،و ين  
بدال اهلمية الثانية واوًا وحتقيق األوىل ابن كثري قرأها  :﴾ال م ألر أ فـ تروين  ﴿ (32 )آية )املألر إبِّ

)  .و فتوين 
 مب  ه(خبلف عنه هباء السكت لدى الوقف  يالبز   ها قرأ :﴾ب   ﴿( 32)آية(. 
 ابلياء وقفًا ووصاًل ابن كثري  قرأها :﴾أ متر د ن ن  ﴿( 36)آية) ن  ﴿ .)أ متر د ن ين  ابن  قرأها :﴾ى  هللار  آت 

( يف احلالنيحبيف الياء كثري   .)آتن 
بدال اهلمية الثانية واواً وحتقيق األوىل ابن كثري قرأها  :﴾ال م ألر أ ي كرم  ﴿ (33 )آية   .)املألر و ي كم(إبِّ
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيها كثري   ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ل ق و يٌ ﴿ (39 )آية(.  
بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف ابن كثري قرأها  :﴾ش كررر أ  أ  ﴿ (30 )آية

 .بينهما
 بـ ت هر جلرَّة  ﴿( 33)آية  )رأهتو(بصلة هاء الضمري بواو مدية فيهما كثري   ابن مهاقرأ :﴾ر أ ت هر ح س 

ه ا﴿ .(حسبتهو) ه ا()س  هبمية ساتنة بعد السني  قنبل قرأها :﴾س اقـ يـ   .(2)   قـ يـ 
 أ نر اعبدوا(بضم النون  ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  اع بردروا﴿( 32)آية(. 
( 36آية )﴿   ل م ه(خبلف عنه هباء السكت لدى الوقف  يالبز   ها قرأ :﴾مل(. 
 ل ك  ﴿( 39)آية (بضم امليم وفتح الالم  ابن كثريقرأها  :﴾م ه  ل ك   .)مره 
 ر ه م  أ انَّ ﴿( 23)آية م هرم  أ مج  ع ني  ﴿ ﴾م ك  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار كثري   ابن مهاقرأ :﴾و قـ و 

هرم  ﴿ .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر (بكسر اهلمية  ابن كثريقرأها  :﴾أ انَّ د م ر ان   .)إانَّ
 ب يوهتم(بكسر الباء  ابن كثري هاقرأ :﴾بـريروتـرهرم  ( ﴿22)آية(. 

                                                                                                                                                                             

إبسـكاهنا تأنـه نـوى الوقـف  قنبـلوقـراءة  ،والتأنيـث اسـم للقبيلـة أو البقعـة ،بفتح اهلمية من غري ينـوين ممنوعـاً مـن الصـرف للعلميـة يالبز   قراءة  (1)
 .339اإلحتاف ص  :ينظر .)عوجا(و ،)يتسنه(وأجرى الوصل جمراه تما يف 

واألخـري هـو   ،بـل مهيهـا لغـة فيهـا :وقـال أبـو حيـان ،قيل إن ذلك على لغة من مهي األلف وهي لغة أيب حية النمـر  ،هبمي األلفقنبل  أهاقر  (2)
 .2/293 يف النشر الصحيح تما يقول ابن اجلير 
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 الثانية من غري إدخالتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل ب ابن كثري اهقرأ :﴾نَّكرم  أ ئ  ﴿( 22)آية. 
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ررون    اجل رز ءر ال ع ش 
 سٌ ﴿( 26)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن مهاقرأ :﴾قـ ر ي ت كرم  إ نَـّهرم  أ ان 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
ل هر ﴿ (27 )آية ن اهر و أ ه   .)ف جنيناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   جن  يـ 
 فهمية الوصل ،مهية ا استفهام ومهية الوصل :اجتمع يف هيه الكلمة مهياتن :﴾ء آهللر ﴿ (29)آية 

 :وجهان البن كثريففيها  ،(1)يبدل إىل حرف مد من جنس حرتة اهلمية األوىل فتصبح بد اً 
 .املد املشبع بست حرتات :األول
  .من غري إدخال ألف بني اهلمييني ل مع القصرالتسهي :والثاين

ر كرون  ﴿ ر كرون(بتاء اخلطاب  كثري  ابن هاقرأ :﴾يرش   .)ترش 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  أ ن  ﴿( 60)آية

 .الثانية من غري إدخالتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل ب ابن كثري هاقرأ :﴾أ إ ل هٌ ﴿ .هو القصر
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ابن كثري هاقرأ :﴾أ إ ل هر ﴿( 63)آية. 
فر ﴿ (62 )آية  هاقرأ :﴾أ إ ل هر ﴿ .)دعاهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾د ع اهر و ي ك ش 

بتشديد  ابن كثري هاقرأ :﴾ت ذ كَّررون﴿ .إدخالبتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري  ابن كثري
 .)ت ذَّكَّررون(اليال والكاف 

را  ﴿ (63 )آية بتحقيق  ابن كثري هاقرأ :﴾أ إ ل هر ﴿ .)نرشررا (بضم النون والشني  كثري  ابن هاقرأ :﴾برش 
 .اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال

 ق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخالبتحقي ابن كثري هاقرأ :﴾أ إ ل هر ﴿( 63)آية. 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ :﴾بـرر ه ان كرم  إ ن﴿
سكان الالم بعد الباء املوحدة وقطع اهلمية املفتوحة  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب ل  ادَّار ك  ﴿ (66 )آية إبِّ

( )ب ل  وإسكان الدال    .(2) أ د ر ك 

                                                           

 .)ء آلذَّكرين( :( قوله يعاىل143يراجع سورة األنعام اآلية )( 1)
 ،2/120تتـاب اإلقنـاع يف القـراءات السـبع   .ينظـر .مبعـىن بلـغ وانتهـى )أفعـل(ال ألف بـوان هبمية قطع وسكون الدال خمففة ب ابن كثريقراءة  (2)

 .335واإلحتاف ص 
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 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ابن كثري مهاقرأ :﴾أ إ انَّ ﴿ ﴾أ إ ذ ا﴿( 67)آية. 
بكسر الضاد  كثري  ابن هاقرأ :﴾ض ي ق  ﴿ (70 )آية) يق   .)ض 
بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثريقرأ  :﴾ال قرر آن﴿ (76 )آية 

 .)فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  خي  ت ل فرون﴿ .)القرر ان(
وال بياء مفتوحة مع فتح امليم ورفع ميم الصم  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ال ترس م عر الص مَّ ﴿ (30 )آية(

م عر الصَّم (  .ةألوىل ويسهيل الثانيبتحقيق اهلمية ا كثري  ابن هاقرأ :﴾الد ع اء  إ ذ ا﴿ .ي س 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ض الل ت هرم  إ ن  ﴿( 33)آية

 .فميهبه هو القصر
 ن ا﴿( 32)آية ر ج  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ترك ل  مرهرم  أ نَّ ﴿ ﴾ع ل ي هم أ خ 

 .القصر حرتتني تاملنفصل فميهبه هو
فيهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و النـَّه ار  ﴿ (36 )آية(. 
هر ﴿ (37 )آية مبد اهلمية وضم التاء مع صلة هاء الضمري بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾د اخرين   أ تـ و 

بها()بكسر السني  كثري  ابن هاقرأ :﴾حت  س بـره ا﴿ (33 )آية .)آتروهو(فيها   .حتس 
م ئ ذ  ﴿ (39 )آية فتقرأ  ئ ذ ()يوم   يف وتسر امليم )فزع(يف برتك ينوين  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ز ع  يـ و 

 .)فزع  يوم ئذ (
بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية وقفًا ووصالً  ابن كثريقرأ  :﴾ال قرر آن﴿ (92 )آية

 .)القرر ان(
 ت ه  ﴿( 93)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾س رير يكرم  آاي 

 .)يعملون(بياء الغيب  ابن كثري هاقرأ :﴾تـ ع م لرون  ﴿ .فميهبه هو القصر
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تـره ا مث  ان  و مث  انرون (1) سرور ةر ال ق ص ص  م ك يَّةٌ ﴿( 23)  (2) ﴾و آاي 
 امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم  كثري  ابن هاقرأ :﴾ن س اء هرم  إ نَّهر ﴿( 3)آية

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و جن  ع ل هرم  أ ئ مَّة  ﴿( 2)آية

وله أيضًا إبدال  ،بتسهيل اهلمية الثانية من غري إدخال وحقق األوىل )أ ئ مَّة (وقرأ  .فميهبه هو القصر
 .)أ مي َّة (انية ايًء خالصة مكسورة الث
ع يه  ف إ ذ ا﴿ (7 )آية بصلة هاء الضمري بياء مدية فيهن  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ف   ل ق يه  يف  ﴿ ﴾أ ر ض 

بصلة اهلاء بواو  كثري  ابن مهاقرأ :﴾ر آد وهر إ ل يك  و ج اع لروهر م ن  ﴿ .)عليهي( )ف لقيهي( )أرضعيهي(
 .)جاعلوهو( )رآد وهو(مدية 
 تـرلروهر ﴿ .)امرأه( )قرره(عليهما ابهلاء  كثري  ابن وقف :﴾قـررَّتر ﴿ ﴾ام رأ تر ﴿( 9)آية ال تـ ق 

 .)تقتلوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع س ى
يه  فـ ب صرر ت  ﴿ (33 )آية يهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾قرص    .)قص  
هر إ ىل  ﴿ (33 )آية  .)فرددانهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ر د د ان 
ما  ﴿ (33 )آية ن اهر ح ك   .)آتيناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾آتـ يـ 
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ق ال﴿ (32 )آية(. 
ريب (بفتح الياء فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر يب   أ ن﴿ (22 )آية(. 
عليهي(بصلة هاء الضمري بياء مدية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  أرمَّة  ﴿ (23 )آية(. 
د امهر ا﴿ (22 )آية  .)ف جاءهتو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ج اء ت هر إ ح 

                                                           

ن ــــاهرم  ال ك ت ــــاب  ﴿هبــــا أربــــع آايت مدنيــــة مــــن  :وقــــال مقايــــل ،ســــورة القصــــص مكيــــة وهــــيا قــــول احلســــن وعكرمــــة وعطــــاء( 1) ــــذ  ين  آتـ يـ  إىل  ﴾ال
وعليه فهـيه اآليـة مدنيـة علـى  ،إىل املدينة نيلت ابجلحفة وقت هجريه  ﴾ ...نَّ الذ  ي فـ ر ض  ع ل ي ك  ال قرر آن  إ  ﴿ :وقال ابن سال م ،﴾اجل  اه ل ني  ﴿

 .(اهلامش) 251تتاب التبصرة ص   :ينظر .املشهور ألهنا نيلت بعد اهلجرة أو جحفية
( آية 2( و )1اآليتني )املكي فقد جعل  : رؤوس اآلايتالف بينهما يفووجه اخل . ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا( 2)

ت  ال ك ت اب  ال مرب ني  ﴿واحدة  ي ن  ﴿( آيتني 23وجعل اآلية ) ،﴾طسم ت ل ك  ء ااي   .....و و ج د  م ن  دروِن  م  ﴿و  ﴾ي س قرون   ......و ل مَّا و ر د  م اء  م د 
 .125ومرشد اخلالن ص  ،20يف عد ِّ آ  القرآن ص  وحتقيق البيان ،341اإلحتاف ص  :ينظر .﴾ش ي ٌخ ك ب ريٌ 
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ر هر إ نَّ ﴿ .)اي أبه(ء فيها على اهلا كثري  ابن وقف :﴾اي  أ ب ت  ﴿ (26 )آية ت   ج   كثري  ابن هاقرأ :﴾اس 

 .)است جرهو(بصلة اهلاء بواو مدية 
يف احلالني النون مع القصر والتوسط والطول بتشديد كثري  ابن هاقرأ :﴾ه اتـ ني   ﴿ (27 )آية 

 .)ه اتـ ني   (
إ ين (ا مح الياء فيهبفت كثري  ابن امهقرأ :﴾ل ع ل  ي آ ت يكرم  ﴿ ﴾إ ين   آن س تر ﴿ (29 )آية( )  .)لعلي 
و ة  ﴿ و ة  بكسر اجليم  كثري  ابن هاقرأ :﴾ج ذ  ذ   .()ج 
إ ين (بفتح الياء فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾هللا إ ين   أ ان  ﴿ (30 )آية(. 
بفتح الراء واهلاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾الرَّه ب  ﴿ (32 )آية) ان ك  ﴿ .)الرَّه ب   كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ذ 

(ست حرتات فيصري عنده من قبيل املد الالام فيمده النون بتشديد  ان  ك   .)ف ذ 
ل هر م ع ي  ﴿ (33 )آية (وقرأ  .)ف رسلهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   ر س   )معي 

 كثري  ابن اهقرأ :﴾إ ين   أ خ افر ﴿ .إبسكان القاف ابن كثريقرأها  :﴾يرص د  قرين  ﴿ .)مع ي(ابإلسكان 
(ح الياء بفت  .)معي 
ابن هاقرأ :﴾ر يب   أ ع ل مر ﴿ .)قال موسى(حبيف الواو  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ق ال  مروس ى﴿ (37 )آية  

 .)ريب (بفتح الياء  كثري
بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ع ل ي أ طَّل عر ﴿ (33 )آية)  .)لعلي 
 م ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم املي كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نَـّهرم  إ ل ين ا﴿( 39)آية

 .فميهبه هو القصر
هر و جرنرود هر ﴿ (30 )آية ان   .(ف خذانهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   خ ذ 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج ع ل ن اهرم  أ ئ مَّة  ﴿( 33)آية

وله أيضًا إبدال  ،بتسهيل اهلمية الثانية من غري إدخال وحقق األوىل )أ ئ مَّة (وقرأ  .فميهبه هو القصر
 .)أ مي َّة (الثانية ايًء خالصة مكسورة 

 ت ن ا﴿( 32)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه م  آاي 
 .فميهبه هو القصر

 حر ان  ﴿ (33)آية ر ان( بفتح السني وألف بعدها وتسر احلاء ابن كثريها قرأ :﴾س    .)س اح 
 اتبعهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ تَّب ع هر إ ن  ﴿ (39)آية(. 
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 هواهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب غ ري   ه و اهر ﴿ (20)آية(. 
 و ل كرم  أ ع م الركرم  ﴿ .)عنهو(لة اهلاء بواو مدية بص كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر و ق الروا﴿ (22)آية﴾: 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ
 إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل يه  مث  ر اتر ﴿ (27)آية(. 
 مليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم ا كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ ع د ه م  إالَّ ﴿ (23)آية

 .فميهبه هو القصر
 ت ن ا﴿ (29)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه م  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر
 هر و ع دا  ﴿ (63)آية ان  ق يه  ك م ن  ﴿ ﴾م تـَّع ن اهر م ت اع  ﴿ ﴾و ع د  األوىل والثانية بصلة  كثري  ابنقرأ  :﴾ال 

 .(قيهي)الرأ الثالثة بصلتها بياء مدية وق ،)وعدانهو( )متعناهو(اهلاء بواو مدية 
 إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل يه  تـرر ج عرون  ﴿ (70)آية(. 
 تاملنفصل فميهبه   بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر أ يترم  إ ن  ﴿ (73)آية

ي اء  أ ف ال﴿ .هو القصر  )بضئ اء( ، هبمية مفتوحة بعد الضاد قنبلقرأها  :﴾ب ض 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر أ يترم  إ ن  ﴿ (72)آية

 .()فيهيبصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  أ ف ال﴿ .هو القصر
 تـ غرواو  ف يه  ﴿ (73)آية بـ   .)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل تـ 
 ن اهر ﴿ (76)آية  .)آتيناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن   و ء اتـ يـ 
 م ن هر ﴿ .(1) )عندي (فتح الياء  قنبلسكان وقرأها إب يالبز   قرأها  :﴾ع ن دي أ و  ﴿ (73)آية
 )منهو(تثري بصلة اهلاء بواو مدية   ابن هاقرأ :﴾قـروَّة  
 فبضم اخلاء وتسر السني ) ابن كثريقرأها  :﴾خل  س ف  ﴿ (32)آية  .(خل رس 
 ابن  قرأها  :﴾ريب   أ ع ل مر ﴿ .حرتة اهلمية إىل السكن قبلها ابن كثرينقل  :﴾القرر ء ان  ﴿ (32)آية

  .(ريب  بفتح الياء ) كثري
 و إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾تـرر ج عرون   و إ ل يه  ﴿ (33)آية(. 

                                                           

 البــز  يوظــاهره أن لكــل مــن  ،)وأمــا املكــي فقــد بــني الشــاطيب أن لــه اخلــالف بــني الفــتح واإلســكان :(491قـال القاضــي يف البــدور ص )( 1)
 .فاخلالف مرتب ال مفرع( ،لقنبلتح والف للبز  يبل املقروء به من طريق احلرز أن اإلسكان  ،وجهني ؛ الفتح واإلسكان وليس كذلك وقنبل

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

165 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 
ترون ﴾ (1)( ﴿سرور ةر ال ع ن ك بروت  م ك يٌَّة 29) ٌع و س  تـره ا ت س   (2)و آاي 
 ز ينـَّهرم  أ ح س ن  ﴿ (7)اآلية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن هاقرأ :﴾و ل ن ج 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 ن ا﴿ (3)آية ي ه  حرس   .)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب و ال د 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ع كرم  أ و﴿ (30)اآلية

 .فميهبه هو القصر
 تتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حر  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يهم  ألف  ﴿ (33)آية

 .فميهبه هو القصر
 ن اهر و أ ص ح اب  ﴿ (32)اآلية  .)ف جنيناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   جن  يـ 
 ل كرم  إ ن﴿ .)واتقوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و اتَـّقروهر ذ ل كرم  ﴿ (36)آية﴾: 
 .قدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابن هاقرأ
 وهو()واعبداء بواو مدية بصلة اهل كثري  ابن هاقرأ :﴾و اع بردروهر و اش كررروا﴿ (37)آية. 
 النَّش اء ة(بفتح الشني وبعدها ألف ممدودة مث مهية مفتوحة  ابن كثريقرأها  :﴾النَّش   ة﴿( 20)آية( 

(3). 
 وإليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ون  و إ ل ي ه  تـرق ل بر ﴿ (23)آية(. 
 تـرلروهر أ و  ح ر  قروهر ف   جن  اهر احَّر ﴿ (23)آية بصلة اهلاء بواو مدية فيهما  كثري  ابن مهاقرأ :﴾اقـ 

 .)اقتلوهو( )حرقوهو(
 دَّةر بـ ي ن كرمتقرأ ف )مودة(يف ابلرفع من غري ينوين  ابن كثريقرأها  :﴾م و دَّة  بـ ي ن كرم  ﴿( 22)آية  ()م و 

(1). 
                                                           

إ ا  مـن أوهلـا إىل  مكيـة  :وقـال حيـىي بـن سـالم ،يف قـول ابـن عبـاس وقتـادة رضـي هللا عـنهممدنية و  ،يف قول جابر وعكرمة واحلسنسورة مكية  (1)
 .20وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،344اإلحتاف ص  :ينظر .﴾ني  ق  اف  ن  مر ال  و ل يـ ع ل م نَّ ﴿
اآليتـني املكـي فقـد جعـل  :ووجه اخلالف بـني املكـي والكـويف يف رؤوس اآلايت . ا خالف يف عدد آايهتا بني املكي والكويف يف عدد آايهتا (2)
ـــح  امل أ  ﴿( آيــة واحــدة 2( و )1) ـــم   ...سر االنَّــ ب  س  ــالر    ون  تـــ تر ل   م  ك  نَّ أئـ ـ﴿( آيتـــني 25وجعــل آيــة ) ،﴾ون  نرـــتـ  ف  ال يـر و هر ـــ ون  عرـــط  قت  و   ال  ج  و  ﴾بيل  السَّ

ــد  يف ان   ون  ترــأت  و  ﴿ ــ ....ر  نكــمر ال   م  يكر ــ ن  م  ومرشــد اخلــالن ص  ،20وحتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  ،344اإلحتــاف ص  :ينظــر .﴾ني  ق  اد  الصَّ
131.  

 .344ف ص اإلحتا :ينظر .الن ْشَأة والن َشاَءة لغتان تالرأفة والرأافة ورمسها ابأللف يقو  قراءة املد( 3)
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 ن اهر ﴿ (27)اآلية ر هر  و ء اتـ يـ   .)وآتيناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ج 
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ابن كثريقرأها  :﴾أ ئ نَّكرم  ﴿ (29)آية. 
 تخفيفلاب ابن كثريقرأها  :﴾مرن ج وك  ﴿ (33)آية. 
 تـ هرمر ﴿ (37)اآلية  .بصلة اهلاء بواو مدية )فكيبوهو( كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ك ذَّبروهر ف   خ ذ 
 وقف على ألف مدية عوضاً عن  ،وإذا وقف ،ابلتنوين وصالً  ابن كثريقرأها  :﴾مث رود ا  ( ﴿33)آية

 .التنوين
 ب ا﴿ (30)آية  .)عليهي(ة بصلة اهلاء بياء مدي كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ح اص 
 الب يروت(بكسر الباء فيها  ابن كثريقرأها  :﴾ال بـريروت( ﴿33)آية(.  
 عرون  ﴿ (32)آية  .)تدعون(ابلتاء  ابن كثريقرأها  :﴾ي د 

 
 اجل رز ءر احل  ادي و ال عرش ررون  

 تٌ ع ل يه  ﴿ (20)آية  )آايت(قرأ و  .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن  ر ب  ه   ء ااي 
  .)آيت(حبيف األلف بعد الياء على اإلفراد وإذا وقف وقف على هاء 

(23 آية) ﴿ َّف ه م  إ ن بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن امهقرأ :﴾ه م  إ نَّ ع ل ي﴿ ﴾ي ك 
 .تاملنفصل فميهبه هو القصر

 ل()ونقو ابلنون  ابن كثريقرأها  :﴾و يـ قرولر ذرقروا﴿ (22)آية. 
 مع املد املتصل أبلف بعد الكاف وبعدها مهية مكسورة  ابن كثريقرأها  :﴾و ك  ين﴿ (60)آية

 .)وكائ ن(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾إىل جن َّاهرم  ﴿ (62)آية

 .هو القصر

                                                                                                                                                                             

موصـولة وعائـدها اهلـاء احمليوفـة  )مـا(و ،أ  سبب أو ذات مودة أو نفس املـودة مبالغـة ،على حيف املضاف )إ نَّ(ابلرفع من غري ينوين خرب ( 1)
مصـدرية  )مـا(ن ابجلر على اإلضافة ايسـاعاً يف الظـرف تياسـارق الليلـة الثـوب وجيـوا أن يكـو  )بينكم(و ،مفعول اثن )أواثان (و ،وهو املفعول األول

اإلحتـاف  :ينظـر .)يف احليـاة(أو مبتـدأ وخـربه  ،خرب حمـيوف أ  إنعكـافكم مـودة )مودة( أو تافة و ،أ  أن سبب اختاذتم أواثانً إرادة مودة بينكم
محـد عـن مـا حـدثين أ :)والقراءة اخلامسـة :ما نصه 340وجاء يف علل القراءات  ابن خالويه ص   .3/113إعراب القرآن للنحاس  ،349ص 

ان  م و دَّةر بـ ي ن كرم  ( ُتر م ن  درون  هللا  أ و اث   .علي عن أيب عبيد أن ابن مسعود قرأ إ منَّ ا اُتَّ ذ 
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 تـَّعروا﴿ (66)آية  .(1)( ول يتمتعواالالم فيها ) إبسكان ابن كثريقرأها  :﴾و ل يـ ت م 
 هل  م  أ ف ب ال ب اط ل  ﴿ (67)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ح و 

 فميهبه هو القصر. 
ترون  ﴿( 30) تـره ا س   (2) ﴾سرور ةر الر وم  م ك يٌَّة و آاي 
 (3) ابلرفع )عاقبة( كثري  ابن قرأ :﴾مثرَّ ك ان  ع اق ب ة  الَّذ ين  ( ﴿30)آية. 
(إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  تـرر ج عرون  ﴿ (33 )آية. 
امل ي تبتخفيف الياء  كثري  ابن هاقرأ :)معاً( ﴾ال م ي  ت﴿ (39 )آية(). 
 كرم  أ ز و اج ا( ﴿23)آية ار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقد كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ فرس 

 .فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ ل و ان كرم  إ نَّ ﴿ (22 )آية

 .(للعال منيبفتح الالم بعد األلف فيها ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ل ع ال م ني  ﴿ .فميهبه هو القصر
(وين ز ل  بتخفيف النون ساتنة ) ثريك  ابن هاقرأ :﴾ز لر و يـرنَّ ﴿ (23 )آية. 
(عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  و ل هر ﴿ (27 )آية. 
يف ت كرم  ﴿ .(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  س و اءٌ ﴿ (23 )آية ك خ 

 .تني تاملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرت كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ فرس كرم  
ابهلاء وقفاً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ط ر ت  ﴿ (30 )آية. 
بصلة اهلاء بياء مدية يف األوىل وواو مدية يف  كثري  ابن مهاقرأ :﴾إ ل ي ه  و اتَـّقروهر و أ ق يمروا﴿ (33 )آية

 .(واتقوهو( )إليهيالثانية  )

                                                           

 ،2/344النشــر  :ينظــر .ألن  ام تــي  ا يســكن ،وهــي لــيس  ام تــي ،ففــي الكــالم معــىن التهديــد والوعيــد ،علــى أهنــا ا ام األمــر ،ابإلســكان (1)
 .3/114ر البدور الياهرة للنشا

( وجـيء مـن 3و ) (2( و )1) جعـل اآلايت :يف رؤوس اآلايت اووجـه اخلـالف بينهمـ .ييـة واحـدة عدد آايهتـا يسـع ومخسـون خمالفـاً الكـويف (2)
ــيغ ل برون ......مر يف أ د ّن  األ ر ض  و الــر   لبــت  غر  امل﴿ ( آيــة واحــدة 4اآليــة ) ــن ني   س  ــع  س   :ينظــر .وافــق الكــويف ()ســيغلبونولــه وجــه اثن يف  .﴾يف  ب ض 

)ذكــر املصــنف أن  :133قــال يف مرشــد اخلــالن ص  .133ومرشــد اخلــالن ص  ،21حتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص و  ،341اإلحتــاف ص 
ولــذلك مل يتعــرض لــه  ،خلــف املكــي يف هــذا املوضــع ال يعتــرب وال يعتــد بــه بــل الصــحيح أن املكــي يعــد )ســيغلبون( كمــا يعــده ســائر العلمــاء

اخللـف جـاء ومل وذكـر اإلمـام الشـاطيب اخلـالف ولكنـه ضـعفه فقـال )ويف يغلبـون  ،داين يف بيانه بل جزم أبن املكي يعده مـع سـائر العلمـاءال
 .يسر( (

 .341اإلحتاف ص  :ينظر )السوآى(إنه جعلها امساً لكان وخربها  (3)
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ابن هاقرأ :﴾م ن هر ر مح  ة  ﴿ .(إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) ريكث  ابن مهاقرأ :﴾مثرَّ إ ل ي ه  ﴿ (33 )آية  

 .(منهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ي د يه م  إ ذ ا( ﴿36)آية

 .فميهبه هو القصر
ترم  م ا ء او  ﴿ (39 )آية ها قرأأما الثانية فو  ،(ما أتيتمبقصر اهلمية ) ريكث  ابن هاقرأ :)األوىل( ﴾تـ يـ 

 .ابلبدل
ابلياء تحفص البز  يوقرأها  ،(لنذيقهمابلنون ) قنبل هاقرأ :﴾ل يرذ يق هرم  ﴿ (33 )آية. 
(فعليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ع ل ي ه  كرف ررهر ﴿ (33 )آية. 
ح  ﴿ (33 )آية  .(الريحابإلفراد ) كثري  ابن هاقرأ :﴾الر  اي 
 ر  ﴿ (20)آية   ابن هاقرأ :﴾ر محت﴿ .(ثر  أ  على اإلفراد )حبيف األلفني  كثري  ابن هاقرأ :﴾ء ااث 

 .ابهلاء وقفاً  كثري
هر مرص ف رًّا﴿ (23 )آية  .(فرأوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ر أ و 
م عر الص مَّ ﴿ (22 )آية  ،(الصمابلياء املفتوحة وفتح امليم وضم ميم ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و ال  ترس 

  .)وال ي سم عر الص م (فتكون القراءة 
ضرعف( )ضرعفا ( بضم الضاد كثري  ابن هاقرأ :﴾ا  ض ع ف﴿ ،)معاً( ﴾ض ع ف  ﴿ (23 )آية(. 
ف عر ﴿ (27 )آية  .)ال تنفع(بتاء التأنيث  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال يـ نـ 
بنقل حرتة اهلمية إىل الراء الساتنة وحيف اهلمي يف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ن  ء اال قرر  ﴿ (23 )آية

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ترم  إ الَّ ﴿ ،(القر اناحلالني )
 .فميهبه هو القصر
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تـره ا أ ر ب ٌع و ث الثرون   (1) سرور ةر لرق م ان  م ك يَّةٌ ﴿( 33)  (2) ﴾و آاي 
 ذ ه ا﴿ .(ل ي ض لَّ )فيها بفتح الياء  ابن كثري قرأها :﴾ل يرض لَّ ﴿ (6)آية برفع  ابن كثري قرأها :﴾و يـ تَّخ 

ذره ا(اليال فيها    .(هزؤا  ) يف احلالنيهلمي اب ابن كثري هاقرأ :﴾هرزروا  ﴿. (3) )و يـ تَّخ 
تن اع ل ي ه  ﴿ (7 )آية األوىل والثانية بصلة  كثري  ابنقرأ  :﴾ذ اب  فـ ب شر هر بع  ﴿ ﴾أرذرن يه  و ق را  ﴿ ﴾ء ااي 

 .(فبشرهووقرأ الثالثة بصلة اهلاء بواو مدية ) ،(أذنيهي( )عليهياهلاء بياء مدية )
 (أ نر اشكربضم النون وصالً ) ابن كثري قرأها :﴾أ ن  اش كرر( ﴿32)آية. 
 (اي بـرين   فة فيها )إبسكان الياء خمف ابن كثري قرأها :﴾ال ترش رك اي  بـرين َّ ﴿ (33)آية. 
وقرأ  ،(بوالديهياألوىل بصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابنقرأ  :﴾ب و الديه  مح  ل ت هر أرمَّهر ﴿ (33 )آية

 .(أ نر اشكربضم النون وصاًل ) ابن كثري قرأها :﴾أ ن  اش كرر﴿ .(محلتهوالثانية بصلة اهلاء بواو مدية )
 (اي بـرين    بكسر الياء مشددة ) ابن كثري أهاقر  :﴾اي  بـرين َّ إ نَـّه ا﴿ (36)آية. 
 وقرأها  ،(اي بـرين َّ بفتح الياء مشددة وافق حفص فيها ) يالبز   قرأها  :﴾اي  بـرين َّ أ ق م  ﴿ (37)آية

 .(ين   )اي بـر إبسكان الياء خمففة  قنبل
 على التأنيث  سكان العني وبعد امليم اتء منونة منصوبةإب ابن كثريقرأها  :﴾ن ع م هر ﴿ (20)آية

 .)نع م ة (واإلفراد 
ء ان  ع ل ي ه  ﴿ (23 )آية عروهرم  إ ىل  ﴿ .(عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ء ااب   :﴾ي د 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ن ض ط ر هرم  إ ىل  ﴿ (23 )آية

 .فميهبه هو القصر

                                                           

إ ا  آيتـني أوهلـا  :وقـال قتـادة رضـي هللا عنـه ،﴾ ....و لـ و  أ منَّـ ا يف  األ  ر ض  ﴿ اإ ا  ثـالث آايت أوهلـ :قال ابن عباس رضي هللا عنهما ،سورة مكية (1)
 .21حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص و  ،345اإلحتاف ص  :ينظر .إىل آخر آيتني ﴾ ....و ل و  أ منَّ ا يف  األ  ر ض  ﴿
 جعــلفقــد  :يف رؤوس اآلايتووجــه اخلــالف بينهمــا  . ييــة واحــدةالكــويف العــدد املكــي ثــالث وثالثــون آيــة فقــد خــالفحســب  عــدد آايهتــا( 2)

تر ال ك ت اب  احل  ك يم  ﴿ و ﴾امل﴿آية واحدة ( 2( و )1اآليتني )املكي  حتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  ،345اإلحتـاف ص  :ينظـر .﴾ت ل ك  آاي 
 .139ومرشد اخلالن ص  ،21

 .3/152والبدور الياهرة للنشار  ،322وغيث النفع ص  ،2/646ر النش :ينظر .)يشرتي(ابلرفع عطفاً على  (3)
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بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ال بـ ع ثركرم  إ الَّ ﴿ (23 )آية

 .فميهبه هو القصر
 عرون  ( ﴿30)آية  .(ما تدعونتاء اخلطاب فيها )ب ابن كثريقرأها  :﴾م ا ي د 
 ابهلاء وقفاً خالف الرسم كثري  ابن هاقرأ :﴾بنع مت﴿ (33)آية. 
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾جن َّاهرم  إ ىل  ﴿ (32 )آية

 .هو القصر
(وين ز ل  بتخفيف النون ساتنة ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ز لر و يـرنَّ ﴿ (33 )آية. 

 
ة  ﴿( 32) د  تـره ا ث الثرون   (1) سرور ةر السَّج   (2) ﴾م ك يٌَّة و آاي 
(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن   فيه  ﴿ (2 )آية. 
تـ ر اهر ب ل  ﴿ (3 )آية  .(افرتاهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾افـ 
 فله  ،واملد ثانية مع القصربتسهيل اهلمية األوىل وحتقيق ال يالبز   قرأها  :﴾السَّم اء  إ ىل  ﴿ (2)آية

وله إبداهلا  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية قنبلوقرأها  ،قصر املنفصل فقط على الوجهني فيها
 .(إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾يف إل يه  ﴿ .حبرف مد مع القصر

ق هر()خ ل  إبسكان الالم فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾خ ل ق هر ﴿ (7 )آية. 
وقرأ  ،(فسواهواألوىل بصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابنقرأ  :﴾ف يه  م ن  ﴿ ﴾س وَّاهر و نـ ف خ  ﴿ (9 )آية

  .(فيهيالثانية بصلة اهلاء بياء مدية )
ا﴿ (30 )آية فله فيهما حتقيق اهلمية األوىل  ،فيهمااب استفهام  كثري  ابن امهقرأ :﴾أ ئ نَّا﴿ ﴾أ ئ ذ 

 .ن غري إدخالمويسهيل الثانية 
(جعلناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج ع ل ن اهر هردى  ﴿ (23 )آية. 

                                                           

نـا  وقيـل إ ا  ثـالاثً ﴿ ،﴾يرك ـذبرون   ...﴾ إىل ﴿ ....تـ ت ج اَف  جرنروبـرهرم  سورة مكية إ ا  مخس آايت من ﴿ (1) م  ـان  مرؤ  اإلحتـاف  :ينظـر .﴾ ...أ ف م ـن  ك 
 .9/140وشرح ليبة النشر  ،391ص 

امل ( آية واحدة ﴿2( و )1اآليتني ) جعل املكيقد ف :يف رؤوس اآلايت ووجه اخلالف بينهما .هتا بني املكي والكويف ا خالف يف عدد آاي (2)
ـــن رَّب   ال ع ــال م ني   ا ض ـــللن ا أ ئ نَّــا ل ف ـــي خ ل ــق  ج ديـــد  ﴿( آيتــني 10وجعـــل اآليــة ) ،﴾ت نز يــلر ال ك ت ــاب  ال  ر ي ـــب  ف يــه  م  ـــ﴿و  ﴾وقـــالوا أ ئـ ـذ   ....م  بـ ـل  هر

 .136ومرشد اخلالن ص  ،21وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،391اإلحتاف ص  :ينظر .﴾كافرون
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 هرم  أ ئم ة( ﴿23)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾م نـ 

وله أيضًا إبدال  ،بتسهيل اهلمية الثانية من غري إدخال وحقق األوىل )أ ئ مَّة (وقرأ  .فميهبه هو القصر
  .)أ مي َّة (الثانية ايًء خالصة مكسورة 

(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾يه  خي  ت ل فرون  ف  ﴿ (22 )آية. 
 ر حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقدا كثري  ابن هاقرأ :﴾م س اك نه م  إ نَّ ( ﴿26)آية

 .فميهبه هو القصر
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية املكسورة بني بني ابن كثريقرأها  :﴾ال م اء  إ ىل  ( ﴿27)آية. 
 كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ نـ فرسرهرم  أ فال﴿ .(منهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر أ نـ ع امرهرم  ﴿

 .بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها 
عرون  ﴿( 33) تـره ا ث الٌث و س بـ  ن  ي  ٌة و آاي  ز اب  م د   (1) ﴾سرور ةر األ ح 
 ومع  يف احلالني( الآلء  هبمية مكسورة مع حيف الياء بعدها ) قنبل قرأها :﴾الالئ ي﴿ (3)آية

وله أيضاً  ،سهيل اهلمية بني بني مع املد والقصر وصالً بت يالبز   وقرأها  .الوقف السكون احملض أو الر وم
وأما وقفًا فله فيها ثالثة  .)الاليي(وصاًل إبداهلا ايًء ساتنة مع املد ست حرتات  التقاء الساتنني 

  :أوجه
 .يسهيل اهلمية ابلر وم مع القصر :األول

 .يسهيل اهلمية ابلر وم مع املد :الثاينو 
 .(الآلي)اتنة مع املد ست حرتات  التقاء الساتنني إبداهلا ايًء س :الثالثو 

 .(ت ظَّهَّررونبفتح التاء ويشديد الظاء واهلاء مفتوحتني دون ألف بينهما ) ابن كثري قرأها :﴾ترظ اه ررون  ﴿
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ د ع ي اءكرم  أ بـ ن اء كرم  ﴿

 .رالقص
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾بـ ع ضرهرم  أ و ىل  ( ﴿6)آية

 .فميهبه هو القصر

                                                           

 ،392واإلحتــاف ص  ،22حتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  :ينظــر .و ا يف رؤوس اآلايت ، خــالف يف عــدد آايهتــا بــني املكــي والكــويف ا (1)
 .131ومرشد اخلالن ص 
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 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي كرم  إ ذ  ( ﴿9)آية

 .هو القصر
 وأثبتها وقفاً تحفص ،األلف وصالً  ريابن كثحيف األلف  :﴾الظ نروان﴿ (30)آية. 
 ابن كثريقرأها  :﴾بريوت  ﴿ .(1)( م ق ام  بفتح امليم األوىل فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾مرق ام  ( ﴿33)آية 

 .(ب يوت  بكس الباء فيها )
 ه ا( ﴿33)آية  .(2) (ألتوهابقصر اهلمية ) ابن كثريقرأها  :﴾آلتـ و 
(عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن  ع ل ي ه  ﴿ (39 )آية. 
 بونبكسر السني فيها )ابن كثري قرأها  :﴾حي  س برون  ( ﴿20)آية  .(حيس 
 ةٌ ( ﴿23)آية و  ةٌ بكسر اهلمية فيها )ابن كثري قرأها  :﴾أرس  و   .(3)( إ س 
 ار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقد كثري  ابن هاقرأ :﴾و م ا ز اد هرم  إ الَّ ﴿( 22)آية

 .فميهبه هو القصر
هرم  ع ل ي ه  ﴿ (23 )آية  .(عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف م نـ 
 إبسقاط اهلمية األوىل مع املد والقصر لوقوع حرف املد قبل  يلبز   ا هاقرأ :﴾ش اء  أ و  ( ﴿23)آية

 :بوجهني قنبلوقرأها  .مهي مغري ابإلسقاط
 .يق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بنيحتق :األول
 .إبدال اهلمية الثانية ألفاً مدية مع املد ست حرتات  التقاء الساتنني :والثاين

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  إ ن  ﴿
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن اهقرأ :﴾و أ و ر ث كرم  أ ر ض هرم  ( ﴿27)آية

 فميهبه هو القصر.
 ابن  قرأها  :﴾ال ع ذ ابر  يرض اع ف  ﴿ .(ن ة  مربـ يـَّ )بفتح الياء فيها  ابن كثريقرأها  :﴾مربـ ي  ن ة  ﴿ (30)آية

 .(4) (العذاب)ونصب  ()نرض ع  ف  بنون مضمومة مع حيف األلف وتسر العني مع يشديدها  كثري
                                                           

أ   ،وقـراءة حفـص بضـم املـيم األوىل اسـم مكـان مـن أقـام .ابلفتح مصدر قام أ   ا قيام أو اسم مكان منه أ   ا مكـان قيـام ابن كثريقراءة  (1)
 .393اإلحتاف ص  :ينظر .منه أ   ا إقامة  ا مكان إقامة أو مصدراً 

 .394واإلحتاف ص  ،2/343النشر  :ينظر .بقصر اهلمية أ  حبيف األلف من ا اييان املتعد  لواحد مبعىن جاؤها )ألتوها( (2)

 .324وغيث النفع ص  ،394اإلحتاف ص  :ينظر .والكسر لغة احلجاا ،فالضم لغة قيس ومتيم  :مها لغتان (3)

 .394اإلحتاف ص  :ينظر .مفعول به )العذاب(ابلبناء للفاعل ونصب  ابن كثريقراءة  (4)
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 اجل رز ءر الثَّاين  و ال عرش ررون  
 بتسهيل اهلمية األوىل وحتقيق الثانية مع املد  يالبز   ا قرأه :﴾اتَّق يتر  الن  س اء  إ ن  ﴿ (32)آية

 :بوجهني قنبلوقرأها  .والقصر
 .حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني :األول
  :وله حينئي وجهان .قبلها إبداهلا حبرف مد من جنس حرتة ما :الثاين
املد ست حرتات إن نظر إىل األصل ومل يعتد ابلعارض وهو حتريك النون ابلكسر  التقاء  :األول

  ،الساتنني
  .ر إن اعتد حبرتة النون العارضةالقص :والثاين

املد ست ( فليس له حالة اإلبدال إ ا  إ نوإذا وقف على ) ،(اتقيت( بــــ )إنوهيان الوجهان إن وصل )
 .(1) حرتات لوجود الساتنني

 ابن كثريقرأها  :﴾بريوت كرنَّ ﴿ .(2) )و ق ر ن(بكسر القاف  ابن كثريقرأها  :﴾و قـ ر ن  ( ﴿33)آية 
بتشديد التاء وصاًل وجيب حينئي مد األلف  يالبز   قرأها  :﴾و ال  تـ بـ رَّج ن  ﴿. (ب يوتكنبكسر الباء )

 .فإن ابتدأ هبا خفف ،(تَّربجن   )وآلست حرتات للساتنني 
 (ب يوتكنبكسر الباء ) ابن كثريقرأها  :﴾بريوت كرنَّ ( ﴿33)آية.  
 (أن تكونبتاء التأنيث ) ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  ي كرون  ( ﴿36)آية. 
 ك   و أنـ ع م ت  ع ل ي ه  ﴿( 37)آية  .(عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  أ م س 
 كثري  ابن هاقرأ :﴾أ د ع ي ائ هم  إ ذ ا﴿ .()ُتشاهوبصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل مَّاُت  ش اهر فـ  ﴿

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
 بكسر التاء فيها  ابن كثريقرأها  :﴾و خ اُت   ( ﴿30)آية)  .(3) )وخاُت 

                                                           

 .433البدور الياهرة للقاضي ص  :ينظر (1)
فـاألمر منـه اقـررن حـيفت الـراء الثانيـة السـاتنة  اجتمـاع الـرائني مث  ،بكسر الـراء األوىل يقـررن بفتحهـا )قرون(بفتح الراء أمر من قراءة حفص  (2)

ألهنـا  ،وقيـل احملـيوف األوىل ،فاحملـيوف الـالم ،)فعن(فوانه  )ق رن(نقلت فتحة الراء األوىل إىل القاف وحيفت مهية الوصل لالستغناء عنها فصار 
ابملكـان  )ق ـر(ابلكسـر مـن  ابن كثـريوقـراءة  .)فلن(ت حرتتها إىل القاف بقيت ساتنة مع سكون الراء بعدها فحيفت األوىل للساتنني فوانه نقل

 .399اإلحتاف ص  :ينظر .ابلفتح يف املاضي والكسر يف املضارع وهي الفصيحة
(3) ) ( ،بفتح التاء اسم لأللة تالطاَبع والقاَلب )خ اُت   .399اإلحتاف ص  :ينظر .بكسر التاء اسم فاعل و)خ اُت 
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ر ة  ﴿ (32 )آية  .(وسبحوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و س ب  حروهر برك 
 را  ( ﴿33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل رم  أ ج 

 .هو القصر
ي﴿ (23 )آية وإذا وقف  ،(ترجئر هبمية مضمومة بعد اجليم بد اً عن الياء ) كثري  ابن هاقرأ :﴾تـرر ج 

  .ميةأسكن اهل
أن تَـّب دَّلبتشديد التاء وصاًل  يالبز   ها قرأ :﴾تـ ب دَّل  أ ن  ﴿ (22 )آية(). 
 ل كرم  ﴿ ﴾ذ ل كرم  أ ط ه رر ﴿ ﴾ل كرم  إ ىل  ﴿ .(ب يوتبكسر الباء ) ابن كثريقرأها  :﴾بريوت  ( ﴿23)آية
هر ﴿ .و القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه ه كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ن   إ ان 

بنقل حرتة  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اس   لروهرنَّ ﴿ .(إانهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و ل ك ن  
 .)فاس لروهرنَّ(اهلمية إىل الساتن قبلها مع حيف اهلمية 

(ُتفوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ُتر فروهر ف إ نَّ ﴿ (23 )آية. 
 و اِن  نَّ ﴿ (22)آية   .القصرحتقيق الثانية مع املد و بتسهيل اهلمية األوىل و  يالبز    قرأها :﴾أ بـ ن اء  إ خ 

  :وجهنيب قنبلوقرأها 
 .يسهيل الثانية بني بنيبتحقيق اهلمية األوىل و  :األول
 .إبداهلا حبرف مد مع املد ست حرتات للساتنني :والثاين

واهتن)يف الوصل بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية ايًء  ابن كثري قرأها :﴾أ بـ ن اء  أ خو اهت  نَّ ﴿  .(أبناء  خي 
(عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و س لمرواع ل ي ه  ﴿ (26 )آية. 
 وأثبتها وقفاً تحفص ،األلف وصالً  ابن كثريحيف األلف  :﴾الرَّسروال﴿ (66)آية. 
 وأثبتها وقفاً تحفص ،األلف وصالً  ابن كثرييف األلف ح :﴾السَّب يال﴿ (67)آية. 
 كثريا (إببدال الباء اثًء  ابن كثريقرأها  :﴾ك ب ريا  ( ﴿63)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرم  أ ع م الركرم  ( ﴿73)آية

 .فميهبه هو القصر
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تـره ا أ ر ب ٌع و َخ  سرون   (1)سرور ةر س ب    م ك يَّةٌ ﴿( 33)  (2) ﴾و آاي 
(عنهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر مثـ ق الر ﴿ (3 )آية. 
زين  ﴿ (2 )آية ز ين  حبيف األلف بعد العني مع يشديد اجليم ) كثري  ابن هاقرأ :﴾مرع اج   .(3) (مرع ج  
 ر اط  ( ﴿6)آية  .(سراط) يالبز    ابلسني خبلف عن قنبلقرأها  :﴾ص 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـرن ب ئركرم  إ ذ ا( ﴿7)آية

 .هو القصر
(9 آية) ﴿  فا  إبسكان السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾ك س فا  يالبز    اقرأه :﴾السَّم اء  إ نَّ ﴿ .(ك س 

 :بوجهني قنبلوقرأها  ،ية مع املد والقصربتسهيل اهلمية األوىل وحتقيق الثان
 .حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني اهلمية والياء :األول

   .إبداهلا حبرف مد من جنس حرتة ما قبلها مع املد ست حرتات للساتنني :الثاينو 
 لوقف على وابلرتقيق والتفخيم وقفًا تا ،ابلرتقيق وصالً  ابن كثريقرأها  :﴾ال ق ط ر  ( ﴿32)آية

 ،( يف األوىليديهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابنقرأ  :﴾نرذ ق هر م ن  ﴿ ﴾ذ ن  أب  ي ه  ي د  ﴿ .(4)( مصر)
 (. )نذقهووبواو مدية يف الثانية 

 (كاجلوايب)إبثبات الياء وصالً ووقفاً  كثري  ابنقرأها  :﴾ك اجل  و اب  ( ﴿33)آية. 
 إبسكاهنا  قنبلوقرأها  ،(لسب   بفتح اهلمية من غري ينوين ) يالبز   ها قرأ :﴾ل س ب    ( ﴿32)آية

ك ن ه م  ء اي ةٌ ﴿ .(9)( )ل سب    بفتح السني وألف بعدها وتسر الكاف على اجلمع  ابن كثريقرأها  :﴾م س 

                                                           

ــر اط  ال ع ز يــز  احل   ﴿قيــل إ ا  قولــه يعــاىل  ،ســورة مكيــة (1) ــد ي إ ىل  ص  ــو  احل  ــقَّ و يـ ه  ــن رَّب  ــك  هر ــر ى الَّــذ ين  أروترــوا ال ع ل ــم  الَّــذ ي أرنــز ل  إ ل ي ــك  م  يــد  و يـ   ﴾م 
 .22يف عد ِّ آ  القرآن ص  وحتقيق البيان ،391ينظر اإلحتاف ص  .فمدنية

وحتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  ،391ينظــر اإلحتــاف ص  .و ا يف رؤوس اآلايت ا خــالف يف عــدد آايهتــا بــني العــدد املكــي والكــويف  (2)
 .131ومرشد اخلالن ص  ،22

اجلـيم اسـم فاعـل مـن عجـيه متعـد  عجـي أ   مـن غـري ألـف ويشـديد ابن كثـريفقراءة  ،تتبت يف املصحف من غري ألف هليا حتتمل الوجهني  (3)
يين .قاصدين يعجيي املؤمنني   .316اإلحتاف ص  :ينظر .اسم فاعل من عاجيه فاعجيه وعجيه أ  مسابقني حماولني يعجيي املؤمنني :وُمَعاجِّ

(واختار يف النشر التفخيم يف  (4) ر   .435لبدور الياهرة للقاضي ص ا :ينظر .نظراً للوصل وعمالً ابألصل )ق ط ر(والرتقيق يف  ،)م ص 

إبسـكاهنا تأنـه نـوى الوقـف  قنبـلوقـراءة  ،والتأنيـث اسـم للقبيلـة أو البقعـة ،بفتح اهلمية من غري ينـوين ممنوعـاً مـن الصـرف للعلميـة يالبز   قراءة  (9)
 .339اإلحتاف ص  :ينظر .)عوجا(و ،)يتسنه(وأجرى الوصل جمراه تما يف 
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( فإنه يقرأها بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  آية( بـــ )مساكنهموعند وصل ) .(م س اك ن ه م  )

 .ميهبه هو القصرتاملنفصل ف
 (أرك ل  إبسكان الكاف فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾أركرل  ( ﴿36)آية. 
 بياء مضمومة بد ًا من النون وفتح اليا   ابن كثريقرأها  :﴾و ه ل  جنر از ي إ الَّ ال ك فرور  ( ﴿37)آية

  .(وهل  جير از ى إالَّ الك فرورر ) فتقرأ .(1) (الكفوروألف بعدها ورفع راء )
(39ية آ) ﴿  ع د مع  )ابعد(وحيف األلف بعد ابء  )ربنا(بنصب ابء   ابن كثريقرأها  :﴾ر بَـّن ا اب 

 هاقرأ :﴾ف ج ع ل ن اهرم  أ ح اد يث﴿ .(ر بَـّن ا بـ ع  د  يشديد العني املكسورة وإسكان الدال على أنه فعل أمر )
 .القصر بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو كثري  ابن
 هاقرأ :﴾ع ل ي ه م  إ ب ل يسر ﴿ .(ص د ق  بتخفيف الدال فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾ص دَّق  ( ﴿20)آية 
 هاقرأ :﴾ف اتَـّبـ عروهر إ الَّ ﴿ .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن
 .(فاتبعوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن
 (قرلر ادعوابضم الالم وصاًل ) ابن كثريقرأها  :﴾قرل  ادرعروا( ﴿22)آية. 
(عنهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾س اع ة  ع ن هر ﴿ (30 )آية. 
 وقفاً فيها بنقل حرتة اهلمية إىل الراء وحيف اهلمية  ابن كثريقرأها   :﴾ال قرر ء ان( ﴿33)آية

 :﴾بـ ع ضرهرم  إ ىل  ﴿ .(يديهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ن  ذ  أب  ي ه  ي د  ﴿.(لقرر انووصاًل )ا
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن هاقرأ
زين  ﴿ (33 )آية ز ين  حبيف األلف بعد العني مع يشديد اجليم ) كثري  ابن هاقرأ :﴾مرع اج   .(مرع ج  
 أ ه ؤرالء  ﴿ .(نقول( )حنشرهمابلنون فيهما ) ابن كثريقرأمها  :﴾يـ قرولر ﴿ ﴾ررهرم  حي  شر ( ﴿30)آية

كرم     :بوجهني قنبلوقرأها  ،بتسهيل اهلمية األوىل وحتقيق الثانية مع املد والقصر يالبز   ا قرأه :﴾إ ايَّ
 .حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني :األول

 .اإلشباع ست حرتات من ابب املد الالامإبداهلا حبرف مد مع  :الثاينو 
( 33آية) ﴿ت ن ا بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأمها  :﴾ج اء هرم  إ ن  ﴿ ﴾ع ل ي ه م  ء ااي 

 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر

                                                           

 .430والكامل املفصل ص  ،395اإلحتاف ص  :ينظر .وقراءة حفص على البناء للمعلوم ،ناء للمجهولعلى الب ابن كثريقراءة   (1)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

177 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
(37 آية) ﴿  ر ي بضم  كثري  ابنقرأها  :﴾ل كرم  إ ن﴿ .إبسكان الياء وصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾إال أ ج 

 .امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
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تـره ا َخ  ٌس و أ ر بـ عرون   (1)سرور ةر ف اط ر  ﴿( 32)  (2) ﴾م ك يٌَّة و آاي 
(3 آية) ﴿ َّوله إبداهلا  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ش اءر إ ن

 .(و نَّ يشاءر واواً مكسورة )
 ابهلاء وقفاً خالف الرسم كثري  ابن هاقرأ :﴾نع مت  هللا﴿ (3)آية. 
(فاُتذوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اُتَّ ذروهر ع دروًّا﴿ (6 )آية. 
(فرآهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ر آ هر ح س ن ا﴿ (3 )آية. 
ح  الر   ﴿ (9 )آية ن اهر إ ىل  ﴿ .)الريح (حبيف األلف على اإلفراد  كثري  ابن اهقرأ :﴾اي   هاقرأ :﴾ف سرق 
 .بتخفيف الياء كثري  ابن هاقرأ :﴾ت  م ي   ﴿ .(فسقناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن
(إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل يه  ي ص ع در ﴿ (30 )آية. 
(33 آية) ﴿بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾جا  ج ع ل كرم  أ ز و ا

 .فميهبه هو القصر
ر  ﴿ (32 )آية  .(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  م و اخ 
(32 آية) ﴿  وله  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني ابن كثريقرأها  :﴾ال فرق ر اءر إ ىل

  .(الفقراءر و ىل  إبداهلا واواً خالصة مكسورة ) أيضاً 
(منهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾من هر ش يءٌ ﴿ (33 )آية. 
(23 آية) ﴿ َّوله  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني ابن كثريقرأها  :﴾ال عرل م اؤر إ ن

 .(نَّ العلماؤ و  أيضاً إبداهلا واواً خالصة مكسورة )
(30 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ل يـرو ف  يـ هرم  أرجرور هرم

 فميهبه هو القصر.
 (يديهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ن  ي ه  ي د  ( ﴿33)آية. 
(33 آية) ﴿  لرؤا  .ابجلر )ولؤلٍؤ( كثري  ابن هاقرأ :﴾و لرؤ 

                                                           

 .22آ  القرآن ص  حتقيق البيان يف عد ِّ  :ينظر .ويسمى سورة املالئكة عليهم السالم( 1)
 ،361واإلحتــاف ص  ،22آ  القــرآن ص  د ِّ حتقيــق البيــان يف عــ :ينظــر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خــالف يف عــدد آايهتــا بــني املكــي والكــويف (2)

 .133ومرشد اخلالن ص 
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(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فيه  م ن  ﴿ (37 ية)آ. 
ر هب  رم  إ الَّ ﴿ .(فعليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فع ليه  كرفررهر ﴿ (39 )آية﴾ 
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابنقرأمها  :﴾كرف ررهرم  إ الَّ ﴿
 بصلة  كثري  ابن هاقرأ :﴾من هر ب ل  ﴿ .ابهلاء وقفاً خالف الرسم كثري  ابن هاقرأ :﴾ب ين ت  ﴿ (30)آية

 .(منهواهلاء بواو مدية )
( 32آية) ﴿ َّبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م ا ز ادهرم  إ ال

 .فميهبه هو القصر
 وله وجه  ،بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني ابن كثري هاقرأ :﴾السَّي  ئر إ الَّ ( ﴿33)آية

ابهلاء وقفاً  كثري  ابن اهقرأ :)معاً( ﴾سرنَّتل  ﴿ ،﴾سرنَّت  ﴿ .(السيئر و الَّ إبداهلا واوًا خالصة مكسورة )
 .خالف الرسم

(32 آية) ﴿  ررهرم  إ ىل مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو  كثري  ابنقرأها  :﴾يـرؤ خ 
إبسقاط اهلمية األوىل وحتقيق الثانية مع املد  يالبز    هاقرأ :﴾ج اء  أ ج ل هرم  ﴿ .فميهبه هو القصر

  :بوجهني قنبلوقرأها  .والقصر
 .حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني :األول

  .إبدال الثانية أبلف مع القصر جمليء حرف متحرك بعدها :الثاينو 
تـره ا ث الٌث و مث  انرون   (1) سرور ةر ي س م ك يَّةٌ ﴿( 36)  (2) ﴾و آاي 
 (2و  3 اآليتان) ﴿ ي س   إبظهار النون تحفص من غري إدغام ابن كثريقرأها  :﴾و ال قرر ء ان. 
 .)القران(بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  ﴾و ال قرر ء ان  ﴿ وقرأ
 (3 آية﴿ )ر ا  .)سراط(خبلف عنه ابلسني  قنبلقرأها  :﴾طص 
 (3) (تنزيلر برفع الالم فيها ) ابن كثري هاقرأ :﴾تـ ن ز يل  ( ﴿2)آية. 

                                                           

و إ ذ ا ق يل  هل رم  أ نف قرـوا ن َـّا ر ز ق كرـم  احَّر قـ ال  الَـّذ ين  ك ف ـرروا ل لَّـذ ين  آم نـروا أ نرط ع ـمر ﴿ قيل إ ا  قوله يعـاىلوهي سورة مكية  ،قلب القرآنسورة )يس( ( 1)
ل  م ب ني  م ن لَّو  ي ش اءر احَّر   .363اإلحتاف ص  :ينظر .(41)اآلية  ﴾أ ط ع م هر إ ن  أ نترم  إ الَّ يف  ض ال 

فقــد  :يف رؤوس اآلايت بينهمــاووجــه اخلــالف  .فقــد خــالف العــدد الكــويف ييــة واحــدة ،آيــة ان ومثــانونتــاثند آايهتــا حســب العــدد املكــي عــد( 2)
 .142ومرشد اخلالن ص  ،363اإلحتاف ص  :ينظر .﴾ال قرر آن  احل  ك يم  ي س و  ﴿ ( آية واحدة2( و )1اآليتني ) املكي  جعل

إعـراب القـرآن  :ينظـر .لـك أو القـرآن ينييـلذأو  ،وقـراءة الرفـع علـى أنـه خـرب ملقـدر أ  هـو ،قراءة نصب الالم على أنه مصدر بفعل من لفظـه (3)
 .361واإلحتاف ص  ،3/295 ابن النحاس 
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(3 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ ع ن اق ه م  أ غ الال

 .فميهبه هو القصر
 (سرد ا  بضم السني فيهما ) كثريابن   مهاقرأ :)معاً( ﴾س د ا  ( ﴿9)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن قرأمها :﴾م  أ   م  هر تـ  ر  ذ  ن  أ  أ   م  ه  ي  ل  ع  ﴿( 30)آية

بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ﴾ م  هر تـ  ر  ذ  ن  أ  أ  ﴿ قرأو  .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 .ألف بينهما

(فبشرهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ر هر مب  غ ف رة  فـ ب ش   ﴿ (33 )آية. 
(أحصيناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ح ص ين اهر يف  ﴿ (32 )آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن قرأمها :)معاً(﴾ أ نـ ترم  إ الَّ ﴿( 32)آية

 .رفميهبه هو القص
(39 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن قرأها :﴾م ع كرم  أ ئ ن

 .بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف بينهما ()أ ئ ن  وقرأ  .فميهبه هو القصر
 را  ﴿( 23)آية و مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بوا كثري  ابن قرأها :﴾ال ي س   لركرم  أ ج 

  .فميهبه هو القصر
 (إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾تـرر ج عرون  ي ه  و إل( ﴿22)آية. 
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف  كثري  ابن هاقرأ :﴾ُتَّ ذر أ  أ  ﴿( 23)آية

 .بينهما
 (إين  بفتح الياء فيها ) كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ينَّ ء ام ن تر ﴿( 22)آية. 
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ررون  ﴿  ﴾اجل رز ءر الثَّال ثر و ال ع ش 
(33 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن قرأها :﴾أ نَـّهرم  إ ل ي ه م

 .فميهبه هو القصر
 (1) خفيف امليم )َلَما(بت كثري  ابن هاقرأ :﴾ل مَّا﴿( 32)آية. 
(فمنهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾من هر أي  كرلرون  ف  ﴿ (33 )آية. 
(الع يونبكسر العني ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ال عريون﴿ (33 )آية. 
ا ي د يه م  أ ف ال﴿ .(عملتهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع م ل ت هر أ يد يه م  ﴿ (32 )آية﴾: 

 .ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم  كثري  ابن قرأها
(39 آية) ﴿  برفع الراء فيها  ابن كثري هاقرأ :﴾و ال ق م ر) هر م ن از ل  ﴿ .(2) )والقمرر   ابن هاقرأ :﴾ق دَّر ان 

 .(قدرانهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري
(33 آية) ﴿ َّواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه بضم امليم ووصلها ب كثري  ابن قرأها :﴾هل رم  أ ان

 .هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ر هب  رم  إ الَّ ﴿ (36 )آية

 .هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾أ نـ ترم  إ الَّ ﴿ (37 )آية

 .هو القصر
(39 آية) ﴿  مرون مرونبفتح اخلاء ويشديد الصاد ) ابن كثريقرأها  :﴾خي  ص    (3) (خي  ص  
(22 آية) ﴿  ا )س(م ر ق د ان  .من غري سكت على األلف ابن كثري هاقرأ :﴾ه ذ 
(22 آية) ﴿  (1) (شرغ ل  إبسكان الغني فيها ) ابن كثري هاقرأ :﴾شرغرل.  

                                                           

لـــرف لـــه أو  )لـــدينا(ومجيـــع فعيـــل مبعـــىن مفعـــول و ،رفـــع اب ابتـــداء خـــربه مـــا بعـــده )كـــل(وإن انفيـــة و )اال(عـــىن قـــراءة التشـــديد علـــى أهنـــا مب (1)
اإلحتــاف ص  :ينظــر .مييــدة للتأتيــد والــالم هــي الفارقــة أ  إن تــل جلميــع )مــا(خمففــة مــن الثقيلــة و )إن(وقــراءة التخفيــف علــى أن  .)حملضــرون(

364. 
واإلحتـاف ص  ،3/261إعـراب القـرآن  ابـن النحـاس  :ينظـر .وقـراءة الرفـع علـى ا ابتـداء ،فعل علـى ا اشـتغال قراءة نصب الالم على اضمار (2)

369. 
ــمرون(( 3)  ،خلــاءفــألقى حرتــة التــاء علــى ا ،لصــاد لقرهبــا منــهفــأدغم التــاء اب ،أ  خيتصــمون )يفتعلــون(بفــتح اخلــاء ويشــديد الصــاد علــى وان  )خي  ص  

 .3/216والبدور للنشار  ،332وغيث النفع ص  ،369اإلحتاف ص  :ينظر .وهو الصادإىل حرف هو أقوى منها  وألنه ينقل التاء ابإلدغام
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(63 آية) ﴿  ر اط﴿ .(وأنر اعبدوينبضم النون وصاًل )ابن كثري  هاقرأ :﴾و أ ن  اع بردروين  :﴾ص 

 .)سراط(خبلف عنه ابلسني  قنبلقرأها 
(62 آية) ﴿  ب ال  .ومها لغتان )جربرال (بضم اجليم والباء وختفيف الالم  ابن كثري هاقرأ :﴾ج 
(66 آية) ﴿راط(خبلف عنه ابلسني  قنبلقرأها  :﴾ر اط  ص   ال  .)الس  
(63 آية) ﴿ هر يف  نـر  .(ننكسهو( )نعمرهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن مهاقرأ :﴾ع م  ر هر نـرن ك  س 
هر ﴿ وقرأ هر بفتح النون األوىل وإسكان الثانية وضم الكاف خمففة ) :﴾نـرن ك  س   .(2) (نـ ن كرس 
(69 آية) ﴿ ٌوقران(بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  ﴾و قـرر ء ان(. 
(77 آية) ﴿  ن اهر م ن  .(خ ل ق ناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾خ ل ق 
(30 آية) ﴿  (منهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن مهاقرأ :﴾م ن هر تروق درون. 
(33 آية) ﴿  (إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن مهاقرأ :﴾و إليه  تـرر ج عرون 

تـره ا م ائ ٌة و اثـ ن ان  و مث  انرون  سرور ةر الصَّافَّات  م  ﴿( 37)  (3) ﴾ك يٌَّة و آاي 
(6 آية) ﴿  (ب ز ين ة  ال ك و اك ب  برتك التنوين فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾ب ز ين ة  ال ك و اك ب. 
 م عرون  سكان السني وختفيف امليم فيها )إب ابن كثريقرأها  :﴾ي سَّمَّعرون  ﴿ (3)آية   .(ي س 
 ت ه م  أ هرم  أ شَّدر ف اس  ﴿ (33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾تـ ف 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
  اب استفهام يف ا اثنني فله فيهما حتقيق اهلمية  ابن كثريقرأمها  :﴾أ ء انَّ ﴿ ﴾أ ء ذ ا﴿ (33)آية

ن ا﴿ .األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال تـ   .)مرتنا(ضم امليم ب ن كثريابقرأها  :﴾م 
 دروهرم  إ ىل  ﴿ (23)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ف اه 

ر اط﴿ .فميهبه هو القصر  .)سراط(ابلسني  البز  يخبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 او مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بو  كثري  ابنقرأها  :﴾و ق فروهرم  إ نَـّهرم  ﴿ (23)آية

 .فميهبه هو القصر
                                                                                                                                                                             

 .3/213البدور الياهرة للنشار  :ينظر .وا احلرف الثاينفأسكن ،العلة من إسكان الغني أهنم استثقلوا الضمات يف اسم واحد( 1)
 عمره نرده مـن قـوة الشـباب ونضـاريه إىل ضـعف الكـرب واهلـرم وهـو أرذل العمـر الـي  ختتـل فيـه ومن َنطِّل يف :واملعىن ،تنصره  (ن ك سه)مضارع ( 2)

 .366اإلحتاف ص  :ينظر .قواه حىت يُعدم اإلدراك
آ  القـرآن ص وحتقيـق البيـان يف عـد ِّ  ،361اإلحتـاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكي والكويف  ا( 3)

 .142ومرشد اخلالن ص  ،23
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 بتشديد التاء وصاًل مع املد ست حرتات للساتنني   يالبز   قرأها  :﴾ال تـ ن اص ررون  ﴿ (22)آية

 .وخففها عند ا ابتداء هبا .تَـّن اصرون( )آلتالالام 
 قدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابنقرأها  :﴾ف   غ و ين اكرم  إ انَّ ﴿ (32)آية

 .فميهبه هو القصر
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ابن كثريقرأها  :﴾أ ء انَّ ﴿ (36)آية. 
 ل ص ني  ﴿ (30)آية  .)املخل صني(بكسر الالم فيها  كثري  ابنقرأها  :﴾ال مرخ 
 هرم  إ ين   ﴿ (23)آية ها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه بضم امليم ووصل كثري  ابنقرأها  :﴾م نـ 

 .هو القصر
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ابن كثريقرأها  :﴾أ ء نَّك  ﴿ (22)آية. 
 اب استفهام يف ا اثنني فله فيهما حتقيق اهلمية األوىل  ابن كثريقرأمها  :﴾أ ء انَّ ﴿ ﴾أ ء ذ ا﴿ (23)آية

 . إدخالويسهيل الثانية من غري
(22 آية) ﴿  (فرآهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ر آهر يف. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾إ نَـّهرم  أ ل ف و ا﴿ (69)آية

 .فميهبه هو القصر
 ثـ رر ﴿ (73)آية ل هرم  أ ك  او مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بو  كثري  ابنقرأها  :﴾قـ بـ 

 .فميهبه هو القصر
 ل ص ني  ﴿ (73)آية  .)املخل صني(بكسر الالم فيها  كثري  ابنقرأها  :﴾ال مرخ 
(76 آية) ﴿ ل هر  .(وجنيناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و جنَّ ين اهر و أ ه 
(73 آية) ﴿  (عليهيء مدية )بصلة اهلاء بيا كثري  ابن مهاقرأ :﴾ع ل يه  يف. 
(32 آية) ﴿  (ألبيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن مهاقرأ :﴾أل ب يه  و قـ و م ه. 
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ابن كثريقرأها  :﴾أ ئ فكا  ﴿ (36)آية. 
(90 آية) ﴿  ب رين  .(عنهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر مرد 
(93 آية) ﴿  (إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن مهاقرأ :﴾إ ل يه  ي ز فرون. 
(97 آية) ﴿  (ف لقوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   ل قروهر يف. 
(303 آية) ﴿  هر ب غرالم  .(فبشرانهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ب شَّران 
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 أ ين   ﴿ ﴾إ ين   أ ر ى﴿ .(اي بـرين    كسر الياء املشددة فيها )ب ابن كثريقرأها  :﴾بـرين َّ اي  ﴿ (302)آية

 .ابهلاء وقفاً خالف الرسم كثري  ابن هاقرأ :﴾اي  أ ب ت  ﴿.فتح الياء فيهاب ابن كثريا قرأمه :﴾أ ذ حب رك  
(303 آية) ﴿  د يـ ن اهر أ ن  .(وانديناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و ان 
(307 آية) ﴿  يـ ن اهر ب ذ ب ح  .(وفديناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و ف د 
(303 آية) ﴿  (عليهيمدية ) بصلة اهلاء بياء كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  يف. 
(332 آية) ﴿  هر إب  س ح اق  .(بشرانهوو بصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و ب شَّر ان 
(333 آية) ﴿  (عليهيمدية ) بصلة اهلاء بياء كثري  ابن هاقرأ :﴾و ع ل ىع ل ي ه. 
(333 آية) ﴿راط(ابلسني  البز  يخبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ر اط  ص   ال  .)الس  
 برفع الثالثة  ابن كثريقرأها  :﴾هللا  ر بَّكرم  و ر بَّ ﴿ (323)آية)  .(1) )هللار ر ب كرم  و ر ب 
(327 آية) ﴿  (فكذبوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ك ذَّبروهر ف إ نَـّهرم. 
 ل ص ني  ﴿ (323)آية  .)املخل صني(بكسر الالم فيها  كثري  ابنقرأها  :﴾ال مرخ 
(329 آية) ﴿  (عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  يف. 
 ني  ﴿ (30)آية س  تحفص بكسر اهلمية وبعدها  ام ساتنة فتكون تلها    كثري  نابقرأها  :﴾إ ل  اي 

 .(2)تلمة واحدة فال جيوا فصل بعضها من بعض فيجب الوقف على آخرها 
(333 آية) ﴿ ل هر ن اهر و أ ه   .(جنيناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾جن َّيـ 
(332 آية) ﴿  ل ع ر اء هر اب  ان   .(فنبذانهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ نـ ب ذ 
(336 آية) ﴿  (عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ش ج ر ة  ع ل ي ه. 
(337 آية) ﴿  (وأرسلناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ ر س ل ن اهر إ ىل. 
( 333آية) ﴿صلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم وو  كثري  ابنقرأها  :﴾ف م تَّعن اهرم  إىل

 .فميهبه هو القصر
( 339آية) ﴿  ت ه م  أ ل ر ب  ك تـ ف  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾ف اس 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر

                                                           

 )ربكـم(وقـراءة نصـب الثالثـة علـى أن األول بـدل مـن أحسـن و ،عطـف عليـه )ورب(خـربه و )ربكم(قراءة الرفع على أن لفظ اجلاللة مبتـدأ و( 1)
 .310اإلحتاف ص و  ،3/254لنحاس بن اإعراب القرآن  ا :ينظر .عطف عليه )ورب(نعت و

 .905البدور الياهرة للقاضي ص  :ينظر (2)
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 (ت ذَّكَّرونبتشديد اليال )ابن كثري قرأها  :﴾ت ذ كَّررون  ﴿ (322)آية. 
( 327آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾اب كرم  إ نب ك ت

 .فميهبه هو القصر
 ل ص ني  ﴿ (360)آية  .)املخل صني(بكسر الالم فيها  كثري  ابنقرأها  :﴾ال مرخ 
(362 آية) ﴿  (عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  ب ف ات ن ني. 
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تـره ا مث ان  و مث  انرون   (1)ةر صسرور  ﴿( 33)  (2) ﴾م ك يٌَّة و آاي 
 بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ال قرر ء ان  ﴿ (3)آية

 .)والقران(
( 6آية) ﴿  هرم  أ ن بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنا قرأمه :﴾ء اهل  ت كرم  إ نَّ ﴿ ﴾م نـ 

 ا يبديل حلرتة النون وبقائها مكسورة ألن  :مالحظة :﴾أ ن  ام شروا﴿ .تاملنفصل فميهبه هو القصر
  .حرتة الشني عارضة وليست أصلية

 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال كثري  ابن هاقرأ :﴾ن زل  أ ءر ﴿ (3)آية. 
ة من غري مهي قبلها و ا بعدها ونصب التاء بالم مفتوح كثري  ابن هاقرأ :﴾األ يك ة  ﴿ (33 )آية

 .)ال ي ك ة (
(32 آية) ﴿ َّواملد مقدم لبقاء أثر  ،بتسهيل اهلمية األوىل مع املد والقصر يالبز   قرأها  :﴾ه ؤالء  إ ال

 :بوجهني قنبلوقرأها  .اهلمية
 .حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .ايًء ساتنة مع املد املشبع  التقاء الساتننيإبداهلا  :والثاين
(22 آية) ﴿راط(ابلسني  البز  يخبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ر اط  ص   ال  .)الس  
(و يل   نـ ع ج ةٌ إبسكان الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾و يل   نـ ع ج ةٌ ﴿ (23 )آية. 
(23 آية) ﴿  تـ غ ف ر  (فـ تـ نَّاهواء بواو مدية )بصلة اهل كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ تـ نَّاهر ف اس 
(29 آية) ﴿  (أنزلناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر إ ل ي ك. 
(33 آية) ﴿   ي ل ع ش   .(عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  اب 
بـ ب تر ﴿ (32 )آية  .(إ ينَّ  بفتح الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾إ ينَّ أ ح 
لس وق  ﴿ (33 )آية (هبمية ساتنة بعد السني  قنبلقرأها  :﴾اب  لس ؤ ق  وقرأها أيضًا هبمية  ،)اب 

(مضمومة بعد السني وبعدها واو ساتنة مدية   .عنه صحيحانوالوجهان  .(1) )ابلس ؤروق 
                                                           

 ..24حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .ويسمى سورة داود عليه السالم( 1)
اآليتـني املكـي جعـل فقـد  :يف رؤوس اآلايت بينهمـاووجـه اخلـالف  .خمالفـاً الكـويف ييتـنيسـت ومثـانون آيـة د آايهتـا حسـب العـدد املكـي عد( 2)
ر  ﴿ ( آيـة واحـدة2( و )1) ـق اق   ص و ال قرــر آن  ذ ي الــذ  ك  ــزَّة  و ش  ق ــال  ف ــاحل  قر ﴿ ( آيــة واحـدة39( و )34وجعــل اآليتـني ) ،﴾ب ــل  الَـّذ ين  ك ف ــرروا يف  ع 

نَّم    .24وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،310اإلحتاف ص  :ينظر .﴾أ مج  ع ني   .....و احل قَّ أ قرولر أل م أل نَّ ج ه 
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(32و  33 اآليتان) ﴿  و ع ذ اب   بضم التنوين وصالً  ابن كثريقرأها  :﴾ار ٌكض. 
(33 يةآ) ﴿هر ص اب ر ا ان   .(انهووجدبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج د 
(32 آية) ﴿  بفتح العني وإسكان الباء وحيف األلف على  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ب اد ان  إبـ ر اه يم

 .)عبدان(اإلفراد 
(23 آية) ﴿  يوعدون(بياء الغيب  كثري  ابن هاقرأ :﴾تروع درون(. 
(27 آية) ﴿ ٌ(فليذوقوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ل ي ذروقروهر مح  يم. 
 .(2) (و غ س اقٌ بتخفيف السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾و غ سَّاقٌ ﴿
( 29آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هب  م  أ نَـّهرم

 .هو القصر
(60 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ب كرم  أ نـ ترم

 .(وهوقدمتمبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ق دَّم ترمروهر ل ن ا﴿ .هو القصر
(63 آية) ﴿  (فزدهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ز د هر ع ذ ااب. 
(63 آية) ﴿  (عنهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ن هر مرع ر ضرونع. 
(يل   إبسكان الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾يل   م ن  ﴿ (69 )آية. 
(72 آية) ﴿  (فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾يه  م ن  ف. 
(73 آية) ﴿  صلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم وو  كثري  ابنقرأها  :﴾كرل هرم  أ مج  عرون

 .فميهبه هو القصر
(76 آية) ﴿(منهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾منهر خ ل ق ت ين. 
(32 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ألرغ و ينـَّهرم  أ مج  ع ني

 .فميهبه هو القصر

                                                                                                                                                                             

وهـي  قنبـلوالقـراءة الثانيـة عـن  .)أيجـوج ومـ جوج(لغة فيها وهي أصلية على الصـحيح وقيـل فرعيـة تهمـي  هبمية ساتنة بدل الواو قنبلقراءة ( 1)
 .331اإلحتاف ص  :ينظر .تظل وظلول  )سؤوق(ألن ساقاً جيمع على  ،)السوق(اايدة واو بعد اهلمية يف 

نه يف الصفات وهو اليمهرير أو صـديد أهـل النـار أو القـيح يسـيل ألن فعا اً خمففاً يف األمساء تالعياب أغلب م ،قراءة التخفيف اسم  ا صفة (2)
ــٌس م ــا ) :وقــال احلســن ،مـنهم فيســقونه عــذاب ال يعلمــه إالَّ هللا تعــاىل إذ النــاس أخفــوا هلل طاعــة فــ خفى هلــم ثــوااب  يف قولــه تعــاىل )ف ــال تـ ع ل ــمر نـ ف 

ف ي   ألن فعـا اً يف الصـفات أغلـب  ،هنا ويف النبأ صـفة تالض ـر اب مبالغـة )غ سَّاق(شديد وقراءة الت .(وأخفوا معصية ف خفى هلم العقوبة ،اخل ..أرخ 
   .313اإلحتاف ص  :ينظر .منه يف األمساء فموصوفه حميوف
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(1) (فاحلقَّ بنصب القاف ) ابن كثريقرأها  :﴾ق  ف احل   ﴿ (33 )آية. 
(32 آية) ﴿  هرم  أ مج  ع ني بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م نـ 

 .فميهبه هو القصر
(36 آية) ﴿  (عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  م ن. 

عرون   (3)م ك يٌَّة  (2)سرور ةر الز م ر  ﴿( 39) تـره ا َخ  ٌس و س بـ   (4) ﴾و آاي 
 
(3 آية) ﴿ َّبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م ا نـ ع بردرهرم  إ ال

 .(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾يه  خي  ت لفرون  ف  ﴿ .فميهبه هو القصر
(7 آية) ﴿ بضم اهلاء مع الصلة  كثري  ابنرأها ق :﴾يـ ر ض هر 
(3 آية) ﴿  يف األول بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾منهر ن سي  ﴿ ﴾م ن   إل يه  ﴿ ﴾مثرَّ  إل يه

لَّ ل  ﴿ .)منهو(والثالث بواو مدية  (يهيإل)والثاين   .)ل ي ض لَّ(بفتح الياء  كثري  ابن هاقرأ :﴾يرض 
(1) (أ م ن  هرو  بتخفيف امليم فيها ) ن كثريابقرأها  :﴾أ مَّن  هرو  ﴿ (9 )آية. 

                                                           

جواب القسم  و)ألمألن(فاألول إما مفعول مطلق أ  أحُق احلق  أو مقسم به حيف منه حرف القسم فانتصب ؛ بنصبهما  ابن كثري قراءة (1)
حفص ابلرفع على  وقراءة .بعده )أقول(والثاين منصوب بـ  ،أو على اإلغراء أ  فايبعوا احلق  واستمعوا احلق   ،يكون قوله واحلق أقول معرتضاً و 

لنحاس بن اإعراب القرآن  ا ،314اإلحتاف ص  :ينظر .)أان احلق (ية أو على اخلرب  ،خربه أو مين أو قسمي أو مييين )ألمألن(ا ابتداء و
3/313. 
 .24حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .ويسمى أيضاً سورة الفرق( 2)
ر فروا﴿قوله يعاىل من ابملدينة  سورة مكية قيل إ ا  ثالث آايت نيلت( 3) التبصرة  :ينظر .إىل متام الثالث اآلايت ﴾ .....قرل  اي  ع ب اد ي  الَّذ ين  أ س 

 .493واإلحتاف ص  ،24  القرآن ص وحتقيق البيان يف عد ِّ آ ،322ص 
  :يف رؤوس اآلايت اووجه اخلالف بينهم .خمالفاً العدد الكويف بثالث آايتثنتان وسبعون آية املكي ا عدد آايهتا حسب العدد( 4)

ء م ا نـ ع بردرهرم  إ الَّ ل يـرق ر  بروان  إ ىل  احَّ  زرل ف ى إ نَّ احَّ  حي  كرمر أ ال  ح َّ  الد  ينر اخل  ال صر و الَّذ ين  اُتَّ ذروا م ن درون ه  أ و ل ي ا﴿ آيتني (3) آية املكي فقد جعل
نـ هرم  يف  م ا هرم  ف يه  خي  ت ل فرون   د ي م ن  هرو  ك اذ ٌب ك فَّارٌ ﴿ و ﴾بـ يـ  قرل  إ ين   أرم ر تر أ ن  ﴿واحدة  ( آية12و ) (11)وجعل اآليتني  ،﴾إ نَّ احَّ  ال  يـ ه 

ل م ني   برد  احَّ  خمر ل صا  لَّهر الد  ين  أ ع    قرل  احَّ  أ ع بردر خمر ل صا  لَّهر د يين  ﴿واحدة  ( آية19و ) (14) وجعل اآليتني ،﴾و أرم ر تر أل  ن  أ كرون  أ وَّل  ال مرس 
رروا أ نفر  ر ين  الَّذ ين  خ س  ترم م  ن درون ه  قرل  إ نَّ اخل  اس  ئـ  ر انر ال مرب نير ف اع بردروا م ا ش  ل يه م  يـ و م  ال ق ي ام ة  أ ال  ذ ل ك  هرو  اخل رس   (11)وجعل اآليتني  ،﴾س هرم  و أ ه 

ا﴿( آية واحدة 13و ) تـ نـ بروا الطَّاغروت  أ ن  يـ ع بردروه   ل ك ن  الَّذ ين اتَـّق وا﴿آيتني  (20)وجعل اآلية  ،﴾هرم  أرولروا األ ل ب اب   ........و الذ  ين  اج 
هر و خير و  فرون ك  ﴿واحدة  ( آية31و ) (36)وجعل اآليتني  ،﴾و ع د  هللا  ال خير ل فر هللار ال م يع اد  ﴿و  ﴾األ نـ ه ارر  .....ر بَـّهرم   أ ل ي س  احَّر ب ك اف  ع ب د 

لَّذ ين  م ن درون ه  و م ن يرض ل ل  احَّر ف م ا ل هر م ن  ه اد   د  احَّر ف   اب  ( 40و ) (35)وجعل اآليتني  ،﴾م ا ل هر م ن م ض ل   أ ل ي س  احَّر ب ع ز يز  ذ ي انت ق ام  و م ن يـ ه 
اٌب خير ز يه  ﴿ آية واحدة ان ت كرم  إ ين   ع ام ٌل ف س و ف  تـ ع ل مرون  م ن أي  ت يه  ع ذ  م  اع م لروا ع ل ى م ك  اٌب مرق يمٌ  قرل  اي  قـ و  حتقيق  :ينظر .﴾و حي  ل  ع ل ي ه  ع ذ 

 .143ومرشد اخلالن ص  ،314واإلحتاف ص  ،24البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

189 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
(33 آية) ﴿ (إين  بفتح الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾إ ينَّ أرخ افر.  
(33 آية) ﴿بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هرم  أرولوا

 .هو القصر
(39 آية) ﴿ ٌ(عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  ك لم ة. 
(23 آية) ﴿(فرتاهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ تـ ر اهر مرص ف رًّا. 
(23 آية) ﴿ قرأها  :﴾و قـرلروبـرهرم  إ ىل  ﴿ .(منهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾منهر جرلرودر
  ابن هاقرأ :﴾من ه اد  ﴿ .تاملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابن

 .وحيفها وصالً إبثبات الياء وقفاً  كثري
 بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ال قرر ء ان  ﴿ (27)آية

 .ان()القر  
 اان ()قر  وحيف اهلمية  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها كثري  ابن هاقرأ :﴾قـرر ء اان  ﴿ (23)آية. 
(29 آية) ﴿  ابن هاقرأ :﴾س ل ما  ﴿ .(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾يه  شرر ك اءر ف  

 .)س ال ما (أبلف بعد السني مع تسر الالم  كثري
(32 آية) ﴿  هرم  أ سو أ ر هرم  ﴿ ﴾ع نـ  او مبقدار بضم امليم ووصلها بو  كثري  ابنقرأمها  :﴾و جي  ز يـ هرم  أ ج 

 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
(33 آية) ﴿ (عليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  يـ ت وكلر.  
(39 آية) ﴿ َّبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م ك ان ت كرم  إ ين

 .فميهبه هو القصر
(30 آية) ﴿  اٌب خير ز يه  و حي  ل  ع ل ي ه  م ن  أي  ت يه بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ذ ابٌ  ع ذ 

 .(عليهي) )أيتيهي( )خيزيه(
(33 آية) ﴿  (إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾إل يه تـرر ج عرون 
(36 آية) ﴿  (يفيهبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾يه  خي  ت لفرون  ف. 

                                                                                                                                                                             

أمـن  :موصـولة علـى أن يضـمر معـاد اً لأللـف يف آخـر الكـالم يقـدره )مـن(بتخفيف امليم على أن اهلمية لالستفهام التقريـر  و ابن كثريقرأها ( 1)
ت  ﴿ :ودل عليه قوله ،هو قانت تمن هو خبالف ذلك ألن التسـوية حتتـاج  ،و ا بد من هـيا اإلضـمار ﴾وي الذ  ين يـ ع ل مرون  و الذ  ين يـ ع ل مرون  ه ل  ي س 

   .3/322والبدور الياهرة للنشار  ،135والتيسري ص  ،319اإلحتاف ص  :ينظر .وإىل مجلتني ،إىل اثنني
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(39 آية) ﴿  (خولناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾خ وَّل ن اهر ن ع م ة. 
(63 آية) ﴿ بنون واحدة مكسورة مشددة مع املد ست حرتات  ابن كثريقرأها  :﴾أت  مررروين   أ ع بردر

 .(تمروين    للساتنني مع فتح الياء )
(63 آية) ﴿  (فيهيصلة اهلاء بياء مدية )ب كثري  ابن هاقرأ :﴾يه  أرخر ىف. 
(73 آية) ﴿(1) (فـرت  ح ت  )ديد التاء املكسورة على التكثري تشب ابن كثريقرأها  :﴾فرت ح ت  أ ب وابـره ا. 
ت  ﴿ بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو  كثري  ابنقرأها  :﴾ع ل ي كرم   ء ااي 

 .القصر
(73 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ر بَـّهرم  إ ىل

 .هو القصر
 .(فـرت  ح ت  تشديد التاء املكسورة على التكثري )ب ابن كثريقرأها  :﴾و فرت ح ت  أ ب وابـره ا﴿
تـره ا َخ  ٌس و مث  انرون   (2)سرور ةر غ اف ر  ﴿( 30)  (3) ﴾م ك يٌَّة و آاي 
(2 آية) ﴿    (هولي خذبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾خرذروهر و ج اد لروال ي. 
(6 آية) ﴿ أ نَـّهرم  أ ص ح ابر ﴿ .وابلتاء وصالً  ،)كلمه(وقفاً على اهلاء  كثري  ابن قرأها :﴾ك ل م تر﴾: 

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابنقرأها 
(3 آية) ﴿  هت  م  إ نَّك  و بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ذرر  اي 

 .فميهبه هو القصر
(30 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾م ق ت كرم  أ نـ فرس كرم  إ ذ

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر

                                                           

   .311اإلحتاف ص  :ينظر( 1)
وعن ابن عباس وقتادة غـري آيتـني نيلتـا ابملدينـة يف شـأن جمادلـة اليهـود يف أمـر الـدجال  ،مكية وهي ،لوسورة الط وْ  ،ويسمى أيضاً سورة املؤمن( 2)

 .192ومرشد اخلالن ص  ،24حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .إىل آخر اآليتني ﴾إِّن  الي ِّيَن جُيَادُِّلونَ ﴿ومها 
   :يف رؤوس اآلايتهما ووجه اخلالف بين .واحدة العدد الكويف يية اً الفعدد الكويف أربع ومثانون آية خمد آايهتا حسب العد( 3)

ـــن  هللا  ال ع ز يـــز  ال ع ل ـــيم  ﴿ ( آيـــة واحـــدة2( و )1اآليتـــني ) املكـــي فقـــد جعـــل م  ﴿( آيتـــني 13وجعـــل اآليـــة ) ،﴾حـــم تـ ن ز يـــلر ال ك ت ـــاب م  ـــو  و أ ن ـــذ ر هرم  يـ 
ــاظ م ني    ....اآلز ف ــة   ــا ل لظَـّـال م ني  ﴿و  ﴾ك  ــف يع  يرطـ ـاعر م  ــيم  و ال ش  ــن  مح   غ ــاللر يف  إ ذ  األ  ﴿( آيــة واحــدة 12( وجــيء مــن آيــة )11وجعــل اآليــة ) ،﴾ م 

ــح برون   ــلر يرس  ــيم   أ ع ن ــاق ه م  و السَّالس  ( آيـــة 14( و )13وجعــل اآليتــني ) ،﴾مثرَّ يف  النَّــار  يرســج ررون  ﴿( آيــة 12وجعــل املتبقــي مــن آيــة ) ،﴾يف  احل  م 
ترم  ترش ر كرون  ﴿ واحدة ـاف ر ين  مثرَّ ق يل  هل رم  أي ن  م ا كرنـ  ـل  احَّر ال ك  ل ك  يرض  عرو م ـن قـ ب ـلر ش ـي ئا  ك ـذ   :ينظـر .﴾م ن درون  احَّ  ق الروا ض ل وا ع نَّـا بـ ل ملَّ  ن كرـن نَـّد 

 .192ومرشد اخلالن ص  ،24 وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص 203/ 9 :شرح ليبة النشرو  ،311اإلحتاف ص 
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ت ه  ﴿ (33 )آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾يرر يكرم  ء ااي 

  .(و يـرن ز لر إبسكان النون وختفيف اليا  ) ابن كثري هاقرأ :﴾و يـرنـ ز  لر ﴿ .فميهبه هو القصر
(32 آية) ﴿  (التالقيإبثبات الياء يف احلالني ) ابن كثريقرأها  :﴾التَّالق. 
(23 آية) ﴿  بعد القاف وقفاً وينوينها وصالً  ثبات الياءإب ابن كثريقرأها  :﴾و اق. 
(26 آية) ﴿  (إين  ) )ذروين (بفتح الياء فيهما  ابن كثريا قرأمه :﴾إ ين   أ خ افر ﴿ ﴾ذ رروين  أ قـ ترل. 
 ،(و أ ن  )( حبيف اهلمية فيها وفتح الواو أ و  ) ابن كثريقرأ  :﴾أ و  أ ن  يرظ ه ر  يف  األ  ر ض  ال ف س اد  د ين كرم  ﴿

 .(د ينكرم  و أ ن  ي ظ ه ر  يف  األ ر ض  الف س ادر فيكون النطق هبا ) )الفساد(ورفع  )يظهر(يف  واهلاء وفتح الياء
(23 آية) ﴿ قرأها  :﴾ي ع دركرم  إ نَّ ﴿ .(فعليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ع ل ي ه  ك ذ برهر
 .تني تاملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرت كثري  ابن
(29 آية) ﴿ َّد يكرم  إ الَّ ﴿ ﴾م ا أرر يكرم  إ ال بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأمها  :﴾أ ه 

 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
(30 آية) ﴿ (إ ين  بفتح الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾إ ين   أ خ افر. 
(32 آية) ﴿ إبثبات  ابن كثريقرأها  :﴾التـَّن اد  ﴿ .(إ ين  بفتح الياء ) ابن كثريقرأها  :﴾إ ين   أ خ افر

 .)التنادي(الياء يف احلالني 
(33 آية) ﴿  وينوينها وصالً  ،)هادي(إبثبات الياء بعد الدال وقفاً  ابن كثريقرأها  :﴾ه اد. 
(36 آية) ﴿ (لعلي  بفتح الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾ل ع ل  ي أ بـ لرغر. 
(37 آية) ﴿  ابن كثريقرأها  :﴾و صردَّ ﴿ .(1) )ف طَّل عر( برفع العني فيها ابن كثريقرأها  :﴾ف   طَّل ع 

 .(2)( و ص دَّ بفتح الصاد فيها )
(33 آية) ﴿  د كرم   اتَّب عرون  .)اتبعوين(إبثبات الياء يف احلالني  ابن كثريقرأها  :﴾أ ه 
(30 آية) ﴿  خرلرون خ لرون(بضم الياء وفتح اخلاء  ثريابن كقرأها  :﴾ي د   .(3) )يرد 
(33 آية) ﴿  ابنقرأها  :﴾إ ىل   أ د عروكرم  ﴿ .(مايل  بفتح الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾م ايل أ د عروكرم  

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري
                                                           

والبدور الياهرة  ،315اإلحتاف ص  :ينظر .لعلي أبلغ ولعلي أللع :فالتقدير ، ا يقع يف املاء و ا يسبح :ومعناه )أ بلغر(ابلرفع عطفًا على ( 1)
  .3/344للنشار 

 .(33)سبق يف سورة الرعد اآلية ( 2)
 .315اإلحتاف ص  :ينظر .لمفعولبضم الياء وفتح اخلاء ابلبناء ل ابن كثريقراءة  (3)
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(32 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾إ ىل   أ د عروكرم

 .فميهبه هو القصر
(33 آية) ﴿  قرأها  :﴾أ صح اب هرم  ﴿ .(إليهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾إليه  ل يس
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن
 لروا﴿ (36)آية وعند ا ابتداء هبا يضم  )ادخرلوا(هبمية وصل وضم اخلاء  ابن كثري قرأها :﴾أ د خ 

 .(1)اهلمية 
 ف عر ﴿ (22)آية ف عر(ابلتاء  ابن كثريقرأها  :﴾يـ نـ   .)تـ نـ 
(26 آية) ﴿  هرم  إ ن بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾صردرور ه م  إ الَّ ﴿ ﴾أ ت 

ت ع ذ  ﴿ .تاملنفصل فميهبه هو القصر  .(ببالغيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ب ب ال غ يه  ف اس 
(23 آية) ﴿  (يتذكرونبياء حتتية على اإلخبار عن الكفار ) ابن كثريقرأها  :﴾تـ ت ذ كَّررون. 
(60 آية) ﴿  ب ت ج  قرأها  :﴾ل كرم  إ نَّ ﴿ .(ادعوين  بفتح الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾اد عروين  أ س 
خرلرون  ﴿ .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن قرأها  :﴾س ي د 

خ لرون (بضم الياء وفتح اخلاء  ابن كثري  .)سيرد 
(63 آية) ﴿  (فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و النـَّه ار. 
(62 آية) ﴿  (فادعوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اد عروهر خمر ل ص ني. 
(67 آية) ﴿  يوخا (بكسر الشني  كثري  ابن هاقرأ :﴾شريوخا  .)ش 
(73 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  أ ي ن

 .هو القصر
(77 آية) ﴿  ضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل ب كثري  ابنقرأها  :﴾ن ع درهرم  أ و

 .فميهبه هو القصر
 وهو األرجح ليهاب  ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد يالبز    قرأها :﴾ج اء  أ م رر ﴿ (73)آية

 :بوجهني قنبلوقرأها  .(2)  أثر اهلمية
                                                           

اإلحتــاف ص  :ينظــر .والــواو ضــمري يعــود علــى آل فرعــون )دخــل(أمــر الفعــل الثالثــي مــن  )اد خرلــوا(هبمــية وصــل وضــم اخلــاء  ابــن كثــريقــراءة ( 1)
315.  

د مـن قبيـل املنفصـل فيجـب التسـوية ألن سـقوط اهلمـية األوىل جيعـل املـ ،القصر واملد )جاء أحد(بقصر املنفصل جاا لك يف  يللبز   إذا قرأت  (2)
 .190البدور الياهرة ص  :ينظر .بينهما
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 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .مع املد ست حرتات للساتنني ية حرف مدإبدال اهلمية الثان :والثاين
 ت ه  ء او يرر يكرم  ( ﴿33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾اي 

 .فميهبه هو القصر
(32 آية) ﴿  ف عرهرم  إ مي انـرهرم بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾يـ نـ 

 .ابهلاء وقفاً خالف الرسم وابلتاء وصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾سرنَّت  ﴿ .هو القصرفميهبه 
ل ت  ﴿( 33) تـره ا أر ب ٌع و َخ  سرون   (1)سرور ةر فرص   (2) ﴾م ك يٌَّة و آاي 
 اان ()قر  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابن هاقرأ :﴾قـرر ء اان  ﴿ (3)آية. 
(2 آية) ﴿  (إل يهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾يف  و   يه  إل. 
(6 آية) ﴿ ٌبضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾إ هل ركرم  إ ل ه

تـ غ ف رروهر و و ي لٌ ﴿ .هو القصر وبواو  ،(إل يهي)يف األوىل بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾إ ل ي ه  و اس 
 .(واستغفروهومدية يف الثانية )

 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  أ جرٌ ( ﴿3)آية
 .هو القصر
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ابن كثريقرأها  :﴾أ ئ نَّكرم  ( ﴿9)آية. 
 ( ائتناكسورة مع إبدال مهية )مهبمية  ابن كثري( يقرأها ائ ت ن ابتداء بـ )ا ا عند :﴾ائت ن ا﴿ (33)آية

 .حرف مد ايء ساتنة من جنس حرتة اهلمية األوىل
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾خ ل ف ه م  أ الَّ ( ﴿33)آية

 .فميهبه هو القصر
 إبسكان احلاء فيها  كثري  ابنقرأها  :﴾حن  س ات  ( ﴿36)آية)  .)حن سات 
(23 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾خ ل ق كرم  أ و ل

 .(إل يهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ ل ي ه  تـرر ج عرون  ﴿ .فميهبه هو القصر
                                                           

 .29حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .وسورة املصابيح ،ويسمى أيضاً حم السجدة( 1)
املكـي فقـد جعـل  :اآلايت يف رؤوسووجه اخلالف بينهمـا  .املكي ثالث ومخسون خمالفاً للعدد الكويف يية واحدة عدد آايهتا حسب العدد( 2)

ومرشـد  ،330واإلحتـاف ص  ،29حتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  :ينظـر .﴾حم تـ ن ز يلر م ن  الرَّمحن  الرَّحيم  ﴿ ( آية واحـدة2( و )1اآليتني )
 .196اخلالن ص 
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 ترم  أ ن﴿ (22)آية نـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ظ نـ 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ب ر ب  كرم  أ ر د اكرم  ﴿ (23)آية

 .فميهبه هو القصر
 اهلمية  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف كثري  ابن هاقرأ :﴾القرر ء ان  ﴿ (26)آية

 .(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ع ل كرم  ف يه  ﴿ .ان()القر  
 و أ  ﴿ (27)آية ز يـ نـَّهرم  أ س  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾و ل ن ج 

 فميهبه هو القصر.
(23 آية) ﴿  هلمية األوىل وإبدال الثانية واوًا خالصة بتحقيق ا ابن كثريقرأها  :﴾ج ز اءر أ ع د اء

اء  مفتوحة )  .(جزاءر و ع د 
 إبسكان الراء  كثري  ابنقرأها  :﴾أ ر ان  ﴿ (29)آية) ي ن  ﴿ .)أ ر ان  بتشديد النون  كثري  ابنقرأها  :﴾الَّذ 

يكون واملراد ابلقصر وصاًل إسقاط املد ابلكلية ف .)الياء(يف احلالني مع القصر والتوسط والطول يف 
 .(1) ابن كثريوأما وقفاً فاملراد ابلقصر املد مبقدار حرتتني تقصر  ،النطق بياء ساتنة لينية

(37 آية) ﴿ هر ترم  إ ايَّ بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾كرنـ 
هر تـ ع بردرون  ﴿ .فميهبه هو القصر  .(إايهومدية )بصلة اهلاء بواو  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ايَّ

(30 آية) ﴿ ترم  إ نَّهر ئـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م ا ش 
 فميهبه هو القصر

(32 آية) ﴿يه  و ال  .(يديهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ي د 
(33 آية) ﴿  قـرر ء اان  ﴿وقرأ  .(اهوجعلنبواو مدية )بصلة اهلاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ج ع ل ن اهر قـرر آ ان﴾: 

بتحقيق  ابن كثريقرأها  :﴾ء اع ج م ي  ﴿ .اان ()قر  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية 
 .غري إدخال ألف بينهما تحفص ناهلمية األوىل ويسهيل الثانية م

(32 آية) ﴿  (فيهي)يف األوىل هلاء بياء مدية بصلة ا كثري  ابنقرأ  :﴾منهر مرر يب  ﴿ ﴾يه  و ل و الف، 
 .)منهو(ويف الثانية بواو مدية 

                                                           

 .936البدور الياهرة للقاضي ص  :ينظر( 1)
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 قرأها  :﴾يـرن اد يه م  أ ي ن  ﴿ .(إل يهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾د  ر  يـر إ ل ي ه  ( ﴿37)آية
  ابن اهقرأ :﴾ت  امث  ر  ﴿ .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابن

  ابن هاقرأ :﴾شرر ك اء ي﴿ .خالف الرسم( والوقف على هاء مثرتحبيف األلف على اإلفراد ) كثري
 .)شركاءي (بفتح الياء  كثري
(20 آية) ﴿ َّ( مستهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن مهاقرأ :﴾أ ذ قـ ن اهر ر مح  ة  ﴿ ﴾م سَّت هر ل يـ قرول ن

  .)أذقناهو(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  ﴾إ ن   م  أ ر أ يـ تر ﴿ (22)آية

 .هو القصر
 ت ن ا( ﴿23)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾هل رم  أ نَّهر ﴿ ﴾س نرر يه م  ء ااي 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ر هب   م  أ ال  ﴿ (23)آية

  .هو القصر
تـره ا ثالٌث و َخ  سرون   (1) م ك يَّةٌ   سرور ةر الش ور ى﴿( 32)  (2) ﴾و آاي 
(2و 3 آية) ﴿حم( بــ )عسق( وجعلها آية واحدة حسب العدد  ابن كثريوصل  :﴾حم ع سق(

 : (3)( وجهان عني) )ايء(وله يف  ،املكي
  .الطول ست حرتات :األول

                                                           

قـرل  ال ﴿ إ ا  أربع آايت مـن قولـه يعـاىلوقال ابن عباس رضي هللا عنهما مكية  ،رمحهم هللا يف قول احلسن و عطاء وعكرمة وجابرسورة مكية ( 1)
ــئـ لركرم  ع ل ي ــه   ــرر هللار ع ب ــاد هر ﴿وقــال مقايــل فيهــا مــدين وهــو قولــه يعــاىل  ،ينــةأربــع نيلــت ابملد إ ا   ﴾....أ س   .﴾الص ــدرور﴿إىل قولــه  ﴾ذ لــك  الَّــذ ي يـرب ش 

وعن ابن عباس وقتادة ؛  ،مكية) :191وقال صاحب مرشد اخلالن ص  .26وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،332اإلحتاف ص   :ينظر
ـرا  إ الَّ املـ و دَّة  يف  القرـر    ﴿ غري أربع آايت منها نزلت ابملدينة وهي قوله تعـاىل ـ  لركرم  ع ل يـه  أ ج  ع لـرون  ﴿ إىل قولـه ﴾قـرل  ال أ س  قـال  ،﴾و يـ ع ل ـمر م ـا تـ ف 

ـ  لركرم  ﴿ ملـا نزلـت :ابن عبـاس تـ ـر ى ع ل ـى هللا  ك ـذ اب  ﴿ فـ نزل هللا ،قـال رجـل مـن األنصـار مـا أنـزل هللا هـذه اآليـة ﴾قـرل  ال أ س  مث  ﴾أ م  يـ قرولـرون  افـ 
بـ ة  ع ـن  ع ب ـاد ه  ﴿ ف نزل هللا عز وجـل .تب ذلك الرجل وندم ب ـلر التـَّو  فإِنـا  ﴾و لـ و  ب س ـط  هللار الـر  ز ق  ﴿ والرابعـة ،ةإىل آخـر اآليـ ﴾و هرـو  الَـّذ ي يـ ق 

 .نزلت يف أصحاب الصفة رضي هللا عنهم(
 جعـل اآلايتفقـد  :يف رؤوس اآلايتووجـه اخلـالف بينهمـا  .خمالفاً العدد الكـويف بـثالث آايتآية  عدد آايهتا حسب العدد املكي مخسون( 2)
ل ك  يرو عسق  حم ﴿( آية واحدة 3( و )2( و )1) ي إ ل ي ك  و إ ىل  الَّذ ين  م ـن قـ ب ل ـك  احَّر ال ع ز يـزر احل  ك ـيمر ك ذ  ( آيـة 33( و )32وجعـل اآليتـني ) ،﴾ح 

ـاأل ع الم  ﴿  واحـدة ـر  ك  تـ ه  اجل ـ و ار  يف  ال ب ح  اي   و م ـن  آاي  ـر ه  إ نَّ يف  ذ لـ ك  آل  ـك ن  الـر  يح  فـ ـي ظ ل ل ن  ر و اك ـد  ع ل ـى ظ ه   .﴾ت  ل  كرـل   ص ـبَّار  ش ـكرور  إ ن ي ش ـ   يرس 
  .191ومرشد اخلالن ص  ،26وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،332اإلحتاف ص  :ينظر

 .3/369البدور الياهرة للنشار  :ينظر .والقصر والتوسط والطول من لريق الطيبة .من لريق الشالبيةالتوسط والطول  (3)
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 .التوسط أربع حرتات :الثاينو 

ومن وقف عليها من ضرورة  ،( إمنا يقرأ ابلوصلعسق( دون )حميليم عدم الوقف على ) :مالحظة
 .(1)أعاد 
 ي إ ل ي ك  ﴿ (3)آية  .)يوح ى(بد اً من الياء بفتح احلاء وبعدها ألف  كثري  ابنقرأها  :﴾يروح 
(7 آية) ﴿  اان ()قر  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾قـرر ء اان. 
 .(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ف ر يقٌ ﴿
(3 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾جل  ع ل هرم  أرمَّة

 .هو القصر
(30 آية) ﴿  بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ ل ي ه  أرن يبر ﴾ ﴿ع ل ي ه  تـ و كَّل تر ﴾ ﴿ف يه  م ن

 .)فيهي( )عليهي( )وإليهي(
 كرم  أ ز و اجا  ( ﴿33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ نـ فرس 

 .(فيهيبصلة اهلاء بياء مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ل يس  ف يه  ﴿ .فميهبه هو القصر
(33 آية) ﴿  فيهي( بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :)معاً( ﴾م ن  إ ل ي ه  ﴾ ﴿ف يه  ك بـرر(

عروهرم  إ ل ي ه  ﴿ .)وإليهي( بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م ا ت د 
 .فميهبه هو القصر

(33 آية) ﴿  (منهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر مرر يب. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾و ل كرم  أ ع م الركرم  ﴿ (32)آية

 .فميهبه هو القصر
 (2) (شررر يـ ب  بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة ) كثري  ابنقرأها  :﴾يـرب ش  رر ( ﴿23)آية. 
را  ع ل ي ه  ﴿  .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ج 
 على احلاء حسب الرسم كثري  ابنوقف  :﴾و مي  حر احَّر ﴿ (23)آية. 
 يفعلون(بياء الغيب  كثري  ابنقرأها  :﴾تـ ف ع لرون  ( ﴿22)آية(. 

                                                           

 .940البدور الياهرة للقاضي ص  :ينظر( 1)
 .333اإلحتاف ص  :ينظر .وقراءة التشديد للتكثري  ا للتعدية ،من )بشر( الثالثي ابن كثريقراءة  (2)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

197 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 يـر  بتخفيف اليا  كثري  ابنقرأها  :﴾يـرنـ ز  لر ( ﴿27)آية()  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ش اءر إ نَّهر ﴿ .ن ز لر

 .)ي ش اءر و نَّهر(بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية املكسورة واواً مكسورة 
 بتخفيف اليا   كثري  ابنقرأها  :﴾يـرنـ ز  لر ( ﴿23)آية)  .)يـرن ز لر
 ر حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقدا كثري  ابنقرأها  :﴾مج  ع ه م   إ ذ ا( ﴿29)آية

 .فميهبه هو القصر
 إبثبات الياء يف احلالني ابن كثريقرأها  :﴾اجل  و ار  ( ﴿32)آية. 
 اث  ( ﴿20)آية بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية املكسورة واواً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ش اءر إ ان 

 .)ي ش اءر و اناث (مكسورة 
 بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية املكسورة واواً  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ش اءر إ نَّهر ( ﴿23)آية

 .)ي ش اءر و نَّهر(مكسورة 
 ر اط  ( ﴿23و  22)آية  .)سراط(ابلسني  البز  يخبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 

ٌع و مث  انرون  ﴿( 33) تـره ا ت س  ررف  م ك يٌَّة و آاي   (1) ﴾سرور ةر الز خ 
(3 آية) ﴿  قرأها  :﴾قـرر ء اان  ﴿ .(جعلناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ان  ج ع ل ن اهر قـرر آ
 .اان ()قر  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابن
 دا  ( ﴿30)آية  .)م ه ادا (بكسر امليم وفتح اهلاء وألف بعدها  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ه 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  بناقرأها  :﴾ر بَّكرم  إ ذ ا( ﴿33)آية

 .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  و تـ قرولروا﴿ .هو القصر
 (يـ ن ش ؤر بفتح الياء التحتية وإسكان النون وختفيف الشني ) ابن كثريقرأها  :﴾يـرن شَّؤر ﴿ (33)آية 

(2). 
 (ع ن د  الرَّمح ن  بنون ساتنة بعد العني مع فتح الدال ) ابن كثريقرأها  :﴾الرَّمح ن   ع ب اد  ( ﴿39)آية 

(1). 
                                                           

( آيــة 2( و )1اآليتــني )املكــي فقــد جعـل  :يف رؤوس اآلايت ووجــه اخلــالف بينهمــا . ا خـالف بــني العــددين املكـي والكــويف يف عــدد آايهتــا (1)
ا الذ  ي هرو  م ه نير ﴿ ( آيتني92وجعل اآلية ) ،﴾حم و ال ك ت اب  ال مرب ني  ﴿واحدة  ٌر م ن  ه ذ  يـ  حتقيق البيان  :ينظر .﴾و ال ي ك ادر يرب نير ﴿و  ﴾أ م  أ ان  خ 

 .193مرشد اخلالن ص  ،334واإلحتاف ص  ،26يف عد ِّ آ  القرآن ص 
فتح الياء وإسكان النون وختفيف  وقراءة ،مفعول أ  يريبيف مبنياً للمعدى ابلتضع )نش (قراءة ضم الياء وفتح النون ويشديد الشني مضارع ( 2)

 .339اإلحتاف ص  :ينظر .مبين للفاعل )نش (الشني من 
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 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هرم  إ الَّ ( ﴿20)آية

 .هو القصر
 (قرل  أ و  ري ألف )بضم القاف وإسكان األلف من غ ابن كثريقرأها  :﴾ق ال  أ و  ( ﴿23)آية. 
ء كرم  ﴿  .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  آ اب 
(33 آية) ﴿بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾ال قرر ء ان

 .ان()القر  
(32 آية) ﴿   ء فيهما خالفاً للرسمعلى ها كثري  ابنوقف  :﴾ر ب  ك   تر و ر مح   ﴾ ﴿ر ب  ك   ت  ر مح. 
 بفتح  ابن كثريقرأها  :﴾سرقرفا  ﴿ .)ل ب يوهتم(بكسر الباء  ابن كثريقرأها  :﴾ل بريوهت  م  ( ﴿33)آية

 .(سرق فا  السني وإسكان القاف )
 وعند إضافة  .(لب يوهتمبكسر الباء ) ﴾ل بريوهت  م  ﴿ ابن كثريقرأ  :﴾و ل بـريروهت  م  أ بـ و ااب  ﴿ (33)آية

 .قرأها بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصرفإنه ي ()أبواب  
 (2) (ل م ابتخفيف امليم فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾ل مَّا( ﴿32)آية. 
 بونبكسر السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾و حي  س برون  ( ﴿37)آية  .(وحيس 
 (ج اء اان  عد اهلمية على ا اثنني يعين الكافر وقرينه )أبلف ب ابن كثريقرأها  :﴾ج اء ان  ( ﴿33)آية. 
 ترم  أ نَّكرم  ( ﴿39)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ظ ل م 

 .فميهبه هو القصر
 ر اط  ( ﴿33)آية  .)سراط(ابلسني  البز  يخبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
 حتِت (فتح الياء فيها ب قنبللف عن خب البزيقرأها  :﴾حت  ِت  أ ف ال  ( ﴿23)آية(. 
 و ر ةٌ ( ﴿23)آية  .(3) (أ س او ر ةٌ بفتح السني وألف بعدها ) ابن كثريقرأها  :﴾أ س 
(23 آية) ﴿  (ف طاعوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   ط اعروهر إ نَـّهرم. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾ف   غ ر قـ ن اهرم  أ مج  ع ني  ( ﴿22)آية

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
                                                                                                                                                                             

 .339اإلحتاف ص  :ينظر .على أهنا ظرف )عباد(بدل  )عند(قراءة ( 1)
 .402وعللها ص إعراب القراءات السبع  :ينظر .صلة )ما(جعل  ،)ل م ا(امليم بتخفيف  ابن كثريقرأها  (2)
ينظـر اإلحتـاف  .واألصـل أسـاوير عـوض عـن اليـاء أتء التأنيـث تياندقـة ،(أسـاورأ  جعلـه مجـع ) (أفاعلـة( علـى وان )أساورة) ابن كثريقرأها  (3)

 .336ص 
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 األوىل والثانية مفتوحتان والثالثة  :اجتمع يف هيه الكلمة ثالث مهيات :﴾ء أاهل  تـرن ا( ﴿23)آية

وأبدل  ، إدخالبتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني من غري ابن كثري( قرأها أ أ أ هلتناساتنة )
بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ا ض ر بروهر ل ك  ﴿ .الثالثة حرف مد من جنس حرتة ما قبلها

 .(ما ضربوهو)
(29 آية) ﴿  والثانية  ،)عليهي(بياء مدية بصلة اهلاء األوىل  كثري  ابنقرأ  :﴾ع ل ي ه  و ج ع ل ن اهر م ث ال

 .(وجعلناهوبواو مدية )
 ر اطٌ ( ﴿63)آية  .)سراط(ابلسني  البز  يخبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ص 
(63 آية) ﴿فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ف اتَـّقروا(. 
(63 آية) ﴿ر اطٌ ﴿ .(فاعبدوهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اع بردروهر ه ذ ا  :﴾ص 

 .راط()سابلسني  البز  يخبلف عن  قنبلقرأها 
 ت ه يه  ﴿ (73)آية  .(1) )تشتهي(من غري هاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾ت ش 
(72 آية) ﴿  فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾مرب لسرون  ف يه(. 
 بونبكسر السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾حي  س برون  ( ﴿30)آية  .(حيس 
 وقرأها  .سهيل اهلمية األوىل وحتقيق الثانية مع املد والقصربت يالبز   قرأ  :﴾السَّم اء  إ ل هٌ ( ﴿33)آية

 :بوجهني قنبل
 .يسهيل الثانية بني بني تالياء وحتقيق األوىل :ألولا
  .إبداهلا حبرف مد مع القصر لتحرك ما بعدها :الثاينو 
(32 آية) ﴿  ترجعون( رأ وق ،)وإليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إ ل ي ه  تـرر ج عرون(

 .بياء الغيب
 (2) )وقيل هر(بفتح الالم وضم اهلاء  ابن كثريقرأها  :﴾و ق يل ه  ( ﴿33)آية. 

                                                           

ا الَـّذ ي بـ ع ـث  احَّر ر سرـوال  ﴿حبـيف اهلـاء ألنـه مفعـول وعائـده جـائي احلـيف تقولـه يعـاىل  ابن كثريقرأها  (1) ـذ  وقـراءة حفـص  ،(41ان الفرقـ) ﴾أ ه 
 .331ينظر اإلحتاف ص  .هباء بعد الياء يعود على )ما( املوصولة

أو علــى مفعــول  ،أو عطفــاً علــى ســرهم وجنــواهم ،ابلنصــب عطفــاً علــى حمــل الســاعة أ  وعنــده أن يعلــم الســاعة ويعلــم قيلــه تــيا﴾ و ق يل ــهر ﴿( 2)
 ،أو علـى أنـه مصـدر أ  قـال قيلـه ،مفعول يعلمون احمليوف أ  يعلمون ذلك وقيلهأو على  ،يكتبون احمليوف أ  يكتبون ذلك ويكتبون قيله تيا

  .331ا احتاف ص  :ينظر .أو ابضمار فعل أ  هللا يعلم قيل رسوله حممد 
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ٌع و َخ  سرون  ﴿( 33) تـره ا ت س   (1) ﴾سرور ةر الد خ ان م ك يٌَّة و آاي 
(3 آية) ﴿  (أنزلناهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر يف. 
 بضم الباء  ابن كثريقرأها  :﴾ر ب   السَّم و ات﴿ (7)آية)  .(2) )رب 
(33 آية) ﴿(عنهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر و ق الروا. 
 بفتح الياء فيها ابن كثري هاقرأ :﴾إ ين   ء ات يكرم  ( ﴿39)آية. 
 بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  بضم امليم ووصلها كثري  ابنقرأها  :﴾و ر ب  كرم  أ ن  ( ﴿20)آية

 .فميهبه هو القصر
 ر  ( ﴿23)آية ر (هبمية وصل يسقط يف الدرج بد ًا من القطع  ابن كثري هاقرأ :﴾ف   س  عند  .)ف اس 

 .( حيفت الياء للتخفيففاس ريألن أصلها ) ،ذلك جيوا يف الراء التفخيم والرتقيق وقفاً 
 وع يون(بكسر العني  ابن كثري هاقرأ :﴾و عريرون  ( ﴿22)آية(. 
 ن اهرم  إ نَـّهرم  ( ﴿37)آية ل ك  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾قـ ب ل ه م  أ ه 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م يق اتـرهرم  أ مج  ع ني  ( ﴿30)آية

 القصر. فميهبه هو
(33 آية) ﴿  خالفاً للرسمبد اً من التاء على قاعديه على هاء فيها  كثري  ابنوقف  :﴾ت  ش ج ر. 
 ( هوخذو )فيهما بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾خرذروهر ف اع ت لروهر إ ىل  ( ﴿37)آية

 .(1) (ف اع تـرلروهر بضم التاء فيها ) ﴾ف اع ت لروهر ﴿قرأ و  .(فاعتلوهو)

                                                           

جعـل  فقـد  :يف رؤوس اآلايت اووجـه اخلـالف بينهمـ .حسب العدد املكي ست ومخسون آية خمالفاً العـدد الكـويف بـثالث آايتعدد آايهتا ( 1)
ــؤالء  ل يـ قرولـرـون  ﴿( آيــة واحــدة 39( و )34وجعــل اآليتــني ) ،﴾حــم و ال ك ت ــاب  ال مرب ــني  ﴿( آيــة واحــدة 2( و )1اآليتــني )املكــي  ــي  إ الَّ  إ نَّ ه  إ ن  ه 

تـ تـرن ا األروىل  و م ا حن  ـنر مب ر   .333اإلحتـاف ص  :ينظـر .﴾ط ع ـامر األ ثـ يم   وم  إ نَّ ش ـج ر ت  الزَّقـ ﴿( آيـة واحـدة 44( و )43وجعـل اآليتـني ) ،﴾ن ش ـر ين  م و 
ذكر الشيخ احلداد يف سـعادة الـدارين والشـيخ البنـا يف )إحتـاف فضـالء البشـر( والشـيخ القسـطالين  :)تنبيه 195قال يف مرشد اخلالن ص و 

ولـيس  ،للمـذكورين كمـا ذكـر النـاظم والصـواب أنـه مـرتوك .يف لطائف اإلشارات ؛ أن لفز )الزقوم( معدود للمكي واملـدين الثـاين واحلمصـي
وقد ذكر ذلك الـداين وابـن عبـد الكـايف يف بياِنمـا والشـاطيب واإلمـام اجلعـربي ومـال علـي قـاري يف شـرح الشـاطبية فـافهم وهللا  ،معدودا  هلم

 .املوفق(
 :ينظــر .حفــص ابجلــر بــد اً مــن ربــك أو صــفة وقــراءة (ال إلــه إالَّ هــو)ابلرفــع علــى اضــمار مبتــدأ أ  هــو رب أو مبتــدأ خــربه  ابــن كثــريقرأهــا ( 2)

 .333اإلحتاف ص 
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( 22آية﴿ )  وع يون(بكسر العني  ابن كثري هاقرأ :﴾و عريرون(. 
(29 آية) ﴿  هر ب ل س ان ك  .(يسرانهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ي سَّر ان 

تـره ا س ب ٌع و ث الثرون   (3) م ك يَّةٌ  (2) سرور ةر اجل اث ي ة  ﴿( 32)  (4) ﴾و آاي 
(3 آية) ﴿ َّ(عليهيمدية ) ياءبصلة اهلاء باألوىل  كثري  ابنقرأ  :﴾ر هر ب ع ذ اب  فـ ب ش   ﴿ ﴾ع ل ي ه  مثر. 

 .)فبشرهو(والثانية بواو مدية 
(9 آية) ﴿  هرزرؤا (ابهلمي  كثري  ابن هاقرأ :﴾هرزروا(. 
(32 آية) ﴿  فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  أب  م ر ه(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنها قرأ :﴾ب ينـ هرم  إ نَّ ( ﴿37)آية

 .)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾خي  ت لفرون  ف يه  ﴿ .هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾بـ ع ضرهرم  أ و ل ي اءر ( ﴿39)آية

 .فميهبه هو القصر
(23 يةآ) ﴿  (9) )سواٌء(برفع اهلمي  كثري  ابن هاقرأ :﴾س و اء. 
(23 آية) ﴿ د يه  م ن  ﴿.(هواهوبصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ه و اهر و أ ض لَّهر  هاقرأ :﴾يـ ه 
 .(ت ذَّكَّرونبتشديد اليال ) ابن كثريقرأها  :﴾ت ذ كَّررون  ﴿ .)يهديهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هرم  إ الَّ ( ﴿23)آية

 .هو القصر
 تن ا( ﴿22)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأمها  :﴾حرجَّتـ هرم  إ الَّ ﴿ ﴾ع ل ي ه م  ء ااي 

يقرأ هبمية مكسورة وبعدها ايء مدية  ﴾ائـ تروا﴿ وإذا ابتدأ بـــــ .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
 .)ا يتوا(ساتنة 

                                                                                                                                                                             

 .335اإلحتاف ص  :ينظر .مبعىن ساقه جبفاء وغلظة )عتله(تسر التاء وضمها لغتان يف مضارع   (1)
 .21حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .ويسمى أيضاً سورة الشريعة( 2)
برون  قرل ل  لَّذ  ﴿سورة مكية إ ا  قوله يعاىل ( 3) س  انروا ي ك  ا ك  ما  مب  ز ي  قـ و  م  احَّ  ل ي ج  نيلت يف عمر بـن  ،فمدنية ﴾ين  آم نروا يـ غ ف رروا ل لَّذ ين  ال يـ ر جرون أ ايَّ

 .21حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .اخلطاب 
 فقــد جعــل :يف رؤوس اآلايتووجــه اخلــالف بينهمــا  .واحــدة خمالفــاً العــدد الكــويف ييــةســت وثالثــون آيــة املكــي  عــدد آايهتــا حســب العــدد( 4)

ــن  هللا  ال ع ز يــز  احل  ك ــيم  حــم ﴿( آيــة واحــدة 2( و )1اآليتــني ) واإلحتــاف ص  ،21حتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  :ينظــر .﴾تـ ن ز يــلر ال ك ت ــاب  م 
 .162ومرشد اخلالن ص  ،335

   .(29يراجع سورة احلج اآلية ) (9)
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 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾جي  م عركرم  إ ىل  ( ﴿26)آية

 .)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ل كن  ف يه  ﴿ .فميهبه هو القصر
 ُتر  آ اي  ( ﴿32)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ت  اُتَّ ذ 

 .)هرزرؤا (ابهلمي  كثري  ابن هاقرأ :﴾هرزروا  ﴿ .فميهبه هو القصر
 

 اجل رز ءر السَّاد سر و ال ع ش ررون  
 
ق اف  م ك يٌَّة ﴿( 36) تـره ا َخ  ٌس و ث الثرون   (1)سرور ةر األ ح   (2) ﴾و آاي 
 يقرأها هبمية مكسورة تغريه من القراء   فابن كثري( ائتوينعند البدء بــــ ) :﴾تروين  ائـ  ﴿ (3)آية

(وبعدها ايء مدية ساتنة   .)ا يتوين 
 اء  ( ﴿6)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  أ عد 

 .هو القصر
 تن ا( ﴿7)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنها قرأ :﴾ع ل ي ه م  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر
(3 آية) ﴿  تـ ر ( والثانية افرتاهواألوىل بصلة اهلاء بواو مدية ) كثري  ابنقرأ  :﴾ك ف ىف يه   ﴿ ﴾قرل  اهر افـ 

 .)فيهي(بياء مدية 
 قدار حرتتني تاملنفصل فميهبه بضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابنقرأها  :﴾ب كرم  إ ن  ( ﴿9)آية

 .هو القصر
 بـ ر ُتر  إ ن  ﴿ ﴾أ ن   أ ر أ يـ ترم  ﴿ (30)آية ت ك  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأمها  :﴾و اس 

 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
 يهي()إلبصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و إذ   إل يه  ( ﴿33)آية. 

                                                           

ـان  م ـن  ع ن ـد  هللا  ﴿وقتادة رضي هللا عنهمـا  ،وعن ابن عباس ،سورة مكية (1) ـا ص ـرب  ﴿(  و 10) ﴾قرل  أ رأ يـترم  إ ن  ك   .( مـدنيتان39) ﴾ف اص ـرب  ك م 
 .21آ  القرآن ص  حتقيق البيان يف عد ِّ  :ينظر

فقــد جعــل  :يف رؤوس اآلايت ووجــه اخلــالف بينهمــا .واحــدةخمالفــاً العــدد الكــويف ييــة أربــع وثالثــون آيــة  آايهتــا حســب العــدد املكــيعــدد  (2)
ــن  هللا  ال ع ز يــز  احل  ك ــيم  ﴿ ( آيــة واحــدة2( و )1اآليتــني ) واإلحتــاف ص  .21آ  القــرآن ص  حتقيــق البيــان يف عــد ِّ  :ينظــر .﴾حــم تـ ن ز يــلر ال ك ت ــاب  م 

 .162ومرشد اخلالن ص  ،351

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

213 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 بياء الغيب تحفص قنبلوقرأها  (1) تاء اخلطابب يالبز    هاقرأ :﴾يـرن ذ ر  ل  ( ﴿32)آية. 
 يه  إح س اان  ( ﴿32)آية وقرأ  .)بوالديهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ب و ال د 
نا (حبيف اهلمية وضم احلاء وإسكان السني  ﴾إح س اان  ﴿  ﴾ها  و و ض ع ت هر كرر  ﴿ ﴾مح  ل ت هر أرم هر ﴿ .)حرس 
وقرأ  .)ترضاهو( )محلتهو( )ووضعتهو(بصلة اهلاء بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾تـ ر ض اهر و أ صلح  ﴿
فتح ب قنبلخبلف عن  البز  ي هاقرأ :﴾أ و ز ع ين  أ ن﴿ .(2) (ك ر ها  فتح الكاف فيهما )ب)معاً(  ﴾كرر ها  ﴿

 .)أوزعين (الياء فيها 
 (يتجاوزر ( )يتقبلر لياء التحتية يف الفعلني )اب ابن كثري مهاقرأ :﴾نـ ت ج او زر ﴿ ﴾نـ تـ ق بَّلر ( ﴿36)آية. 
هرم  أ ح س ن  ﴿ بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو  كثري  ابنقرأها  :﴾ع نـ 

 .(3)( أحسنر رفع النون فيها )ب ابن كثري هاقرأ :﴾أ ح سن  ﴿ .القصر
 يه  ل( ﴿37)آية بفتح  ﴾أرف  ﴿وقرأ  .والديهي()لبصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ناب هاقرأ :﴾أرف  و ال د 

(الفاء من غري ينوين   .)أتعدانين (فتح الياء ب ابن كثري هاقرأ :﴾أ تعدان ين  أ ن﴿ .)أرف 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾و ل يـرو ف  يه م  أ ع م اهل رم  ( ﴿39)آية

 .القصرتاملنفصل فميهبه هو 
 ترم  ( ﴿20)آية بـ  ترم (هبمييني مفتوحتني على ا استفهام  كثري  ابنقرأها  :﴾أ ذ ه  بـ  يقرأها فإنه  )أ أ ذ ه 

 .ق اهلمية األوىل ويسهل الثانية من غري إدخاليحقبت
 يه  و م ن  ي( ﴿23)آية  هاقرأ :﴾إ ين   أ خ افر ﴿ .)يديهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾د 
 .(إين  فتح الياء فيها )ب كثري  ابن
 (ولكين  فتح الياء فيها )ب يالبز    هاقرأ :﴾و ل كين   أ ر اكرم  ( ﴿23)آية.  
 هر ع ارضا  ( ﴿23)آية  .)رأوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ر أ و 
 ونصب نون  بتاء فوقية مفتوحة رى()ي ابن كثريقرأ  :﴾ال يـرر ى إالَّ م س اك نهرم  ( ﴿22)آية

 .(1) هم(ن  مساك  ال ت رى إال )فتقرأ له )مساكنهم( 
                                                           

)لينذر  دم غصنا  واألحقاف ( 552من خالف تما عند الشاليب يف البيت رقم ) للبز  يوما قرأ  .ول بتاء اخلطاب يعود للرس البز  ياءة قر  (1)
 .995البدور الياهرة للقاضي ص  :ينظر .فخروج عن لريقه فال يقرأ له إ ا بتاء اخلطاب تما ذتر هم هبا خبلف هدى مايل وإين معا  حرال(

  .352اإلحتاف ص  :ينظر .الغلبة والقهر :والفتح ،املشقة :وقيل الضم ،دقراءة الضم والفتح مها لغتان مبعىن واح (2)
 .ابلبنـاء للفاعـل)أحسـن( وقرأهـا حفـص ابلنـون فيهمـا ونصـب  .ابلبنـاء للمفعـول)أحسن(  ورفع)نتجاوز( و)نتقبل( ابلياء يف  ابن كثريقرأها  (3)

 .352اإلحتاف ص  :ينظر
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 فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ج ع ل ن اف يه  ( ﴿26)آية(. 
 بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾ن  ء اال قرر  ﴿( 29)آية

 .)حضروهو(بصلة اهلاء بواو مدية  ابن كثريا قرأه :﴾ح ض رروهر ق الروا﴿ .ان()القر  
 يه  يـ ه ديي( ﴿30)آية  )يديهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾د 
 ل ي اءر أرو ل ئ ك  ( ﴿32)آية مع املد وحتقيق الثانية األوىل اهلمية تسهيل ب يالبز     قرأها :(2) ﴾أ و 

 :عن بوجهني قنبلوقرأها  .والقصر
 .اهلمية األوىل ويسهيل اهلمية الثانية تالواوحتقيق  :األول

 .إبداهلا حبرف مد مع القصر لتحرك ما بعدها :الثاينو 
سرور ةر حمر مَّد  ﴿( 37)

ن يَّةٌ  (3)  تـره ا مث  ان  و ث الثرون   (4) م د   (9) ﴾و آاي 
 (6) (ق اتـ لروا)فتح القاف والتاء وألف بينهما ب ابن كثري هاقرأ :﴾و الَّذ ين  قرت لروا( ﴿3)آية. 
(30و  9 اآليتان) ﴿  أ ع م اهل رم   بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾أ فـ ل م

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾إ نَّ  هل رم  ﴿ (32و  33 اآليتان)

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر

                                                                                                                                                                             

 .352اإلحتاف ص  :ينظر . بهقراءة فتح التاء ونصب )مساتنهم( مفعو اً  (1)
 .إ ا  يف هيا املوضعمهياتن مضمومتان  يقع يف القرآن مل (2)
 .21حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .ويسمى أيضاً سورة القتال( 3)
مدنيـة إ ا  آيـة بعـد  :رضـي هللا عنهمـاوعـن ابـن عبـاس وقتـادة  ،(إبمجاع ونوزع فيه) :وقال ابن عطية رمحه هللا ،مدنية على قول األتثرينسورة ( 4)

ــن  قـ ر ي ــة  ﴿ :حجــه حــني خــرج مــن مكــة وجعــل ينظــر علــى البيــت وهــي قولــه يعــاىل ــ  ين  م   :وقــال ابــن جبــري والضــحاك رمحهمــا هللا ،(13) ﴾....و ك 
 .21حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .(مكية)
فقــد جعــل  :يف رؤوس اآلايت ووجــه اخلــالف بينهمــا .واحــدةالعــدد الكــويف ييــة  آيــة خمالفــاً املكــي يســع وثالثــون  عــدد آايهتــا حســب العــدد( 9)

ق  ف إ مَّا م ن ا  بـ  ﴿ ( آيتني4آية )املكي  نترمروهرم  ف شرد وا ال و اث  اء ح ـىتَّ ت  ف إ ذا ل ق يترمر الَّذ ين  ك ف رروا ف ض ر ب  الر  ق اب  ح ىتَّ إ ذ ا أ ث خ  ض ـع  احل ـ ر بر ع در و إ مَّا ف د 
لرو  بـ ع ض كرم ب بـ ع ض  و الَّذ ين  قرت لـروا يف  س ـب يل  احَّ  ﴿و  ﴾أ و ز ار ه ا نـ هرم  و ل ك ن ل  يـ بـ  نت ص ر  م  ـاهل رم  ذ ل ك  و ل و  ي ش اءر احَّر ال  ـلَّ أ ع م  حتقيـق  :ينظـر .﴾ فـ ل ـن يرض 

 .162اخلالن ص  ومرشد ،353واإلحتاف ص  ،23البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص 
 .على أنه أخرب عمن قايل يف سبيل هللا أن  ا حيبط عمله وأنه يهديـه ويصـلح حالـه يف الـدنيا ويدخلـه اجلنـة بعـد ذلـك )قاتلوا( ابن كثريقراءة ( 6)

الكامـل املفصـل ص  :ينظـر .دائمويصلح حاله ابلنعيم املقيم الـ ،سبيل هللا أن هللا يهديه إىل جنته على أنه أخرب عمن قتل يف )قرت لروا(وقراءة حفص 
901. 
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أبلف ممدودة بعد الكاف وبعدها مهية مكسورة فيصبح املد  ابن كثريقرأها  :﴾و ك   ي  ن  ﴿( 33ية )آ

 .(و ك آئ نمن قبيل املتصل )
(33و  33 اآليتان) ﴿  هل رم   بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾أ ف م ن

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 ن  ( ﴿32)آية  .(1) )أ سن(بقصر اهلمية  كثري  ابنأها قر  :﴾ء اس 
 (2) ابملد على البدلية تحفص كثري  ابنقرأها  :﴾ء ان فا  ( ﴿36)آية. 
 ر اطره ا( ﴿33)آية  .(جا أ شراطهاإبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد ) يالبز   قرأها  :﴾ج اء  أ ش 

 :عن بوجهني قنبلوقرأها 
 .اهلمية الثانية بني بنيحتقيق اهلمية األوىل ويسهيل  :األول

إبدال الثانية حرف مد من جنس حرتة ما قبلها فتبدل ألفًا ولكن مع املد ست حرتات  :الثاينو 
  . التقاء الساتنني

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  إ ذ ا﴿
 عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  م ن  ( ﴿20)آية( 
 ترم  إ  ( ﴿22)آية يـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾تـ و ل يترم  أ ن  ﴿ ﴾ن  ع س 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
(23و  23 اآليتان) ﴿  أ ب ص ار هرم بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأها  :﴾أ ف ال

بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن  كثري  ابنقرأها  :﴾نء اال قرر  ﴿ .تاملنفصل فميهبه هو القصر  حرتتني
 .ان()القر  قبلها وحيف اهلمية 

 ر ار هرم  ( ﴿26)آية  .(أسرارهمفتح اهلمية )ب ابن كثري هاقرأ :﴾إ س 
(29و  23 اآليتان) ﴿  أ ع م اهل رم   او مبقدار حرتتني  بضم امليم ووصلها بو  كثري  ابنقرأها  :﴾أ م

  .تاملنفصل فميهبه هو القصر

                                                           

 .353اإلحتاف ص  :ينظر .املاء ابلكسر فهو أسن تحير )أسن(بغري مد بعد اهلمية صفة مشبهة من  ابن كثريقراءة ( 1)
ر  وحتريـك )ويف آنفا  خرلٌف هدى وبضـمهم وكسـ( 1035وما ذتره الشاليب يف البيت رقم ) ،املد من لرق الشالبية والتيسري والتحبريقراءة ( 2)

ال( وقرأهـا مـن لريـق الطيبـة بـوجهني  .فخروج منه عن لريقه فـال يقـرأ لـه مـن لريـق الشـالبية والتيسـري إ ا ابملـد يللبز   من جواا القصر  وأرملي  حرص  
 .903والكامل املفصل ص  ،964البدور الياهرة ص  :ينظر .ابملد والقصر
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(32و  33 اآليتان) ﴿  ب ار كرم بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾إ نَّ  أ خ 

  .تاملنفصل فميهبه هو القصر
(33و  33 اآليتان) ﴿  أ عم ال كرم  َّبضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأها  :﴾إ ن
  .تني تاملنفصل فميهبه هو القصرحرت
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ي رت  كرم  أ عم ال كرم  ( ﴿32)آية

  .فميهبه هو القصر
(36و  32 اآليتان) ﴿  أ عم ال كرم ت كرم  أرجرور كرم  ﴿ ﴾إ منَّا  :﴾و ال ي س   ل كرم  أ م و ال كرم  ﴿ ﴾يـرؤ 

  .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابنقرأها 
(37و  36 اآليتان) ﴿  أ م و ال كرم بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾إ ن

  .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 يالبز   وقرأها  .ألف قبلها )هأنتم( بتحقيق اهلمية من غري قنبلقرأها  :﴾ه ا أ نـ ترم  ه ؤالء  (﴿33)آية 

 .بتحقيق اهلمية من ألف قبلها تحفص وهو على أصله يف املنفصل
ن يٌَّة ﴿( 33) ٌع و ع ش ررون   (1)سرور ةر ال ف ت ح  م د  تـره ا ت س   (2) ﴾و آاي 
ر اط﴿ (2 )آية  .(ا  )سراط يالبز   ابلسني خبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ا  ص 
 الس وء( يف احلالنيويليمه مد الواو  ني(الس) ضمب ابن كثريقرأها  :﴾سَّو ء  د ائ ر ةر ال﴿ (6)آية(. 
 م نروا ابهلل  و ر سرول ه  و تـرع ز رروهر و تـرو ق رروهر و ترس ب حروهر ( ﴿9)آية  األربعة بياء الغيب ابن كثريقرأ  :﴾ل تـرؤ 
هلل  و ر سرول ه  ﴿ األخرية  وله صلة اهلاء بواو مدية يف الثالثة .(3) يرس ب حروهر(و يـرع ز رروهر و يـرو ق رروهر و  ل يرؤم نروا اب 

 .)ويعزروهو( )ويوقروهو( )ويسبحوهو(
 عليه (ويليمه يرقيق لفظ اجلاللة وصاًل بكسر اهلاء  ابن كثريقرأ  :﴾ع ل ي هر هللا﴿ (30)آية(. 
را  ﴿  .)فسيؤتيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف س يؤتيه  أ ج 
 ترم  أ ن  ( ﴿32)آية نـ  ل يه م  أ ب دا  ﴿ ﴾ظ نـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني  كثري  ابنقرأمها  :﴾أ ه 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
                                                           

 .359اإلحتاف ص  :ينظر .احلديبية سنة ست للهجرة ليا عدت يف املدين من نيلت سورة الفتح عندما انصرف رسول هللا  (1)
ومرشـد اخلـالن  ،359واإلحتـاف ص  ،23حتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  :ينظـر . ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكـي والكـويف( 2)

 .169ص 
 .359اإلحتاف ص  :ينظر .رسل إليهمبياء الغيب يف األربعة إخباراً عن الغيب امل ابن كثريقراءة  (3)
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 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ان ط ل ق ترم  إ ىل  ( ﴿32)آية

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾لرونـ هرم  أ و  تـرق ات  ( ﴿36)آية

 .فميهبه هو القصر
 ل هر ج نَّات  ﴿ (37)آية خ  )يدخلهو( بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن مهاقرأ :﴾يـرع ذ  ب هر ع ذ ااب  ﴿ ﴾يرد 

 .)يعذهبو(
ر اط﴿ (20 )آية  .(ا  )سراط يلبز   اابلسني خبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ا  ص 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾تـ ع ل مروهرم  أ ن  ( ﴿22)آية

 .فميهبه هو القصر
 هبمية ساتنة  قنبلقرأها  :﴾سروق ه  ﴿ .)ش ط   هر(بفتح الطاء  كثري  ابنقرأها  :﴾ش ط   هر ( ﴿29)آية

ق ه (بعد السني بد ًا من الواو   (1) )سرؤرو ق ه (وعنه أيضًا ضم اهلمية بعد السني وبعدها واو ساتنة  ،)سرؤ 
 .(2)مقروء بهأيضاً وهيا الوجه صحيح 

تـره ا مث  ان  ع ش ر ة﴿( 39) ن يٌَّة و آاي   (3) ﴾سرور ةر احل رجرر ات  م د 
 نيبتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني ب ابن كثريقرأها  :﴾ت ف يء  إ ىل  ( ﴿9)آية. 
 وصاًل بتشديد التاء مع املد ست حرتات  التقاء  يالبز   قرأها  :﴾و ال  تـ ن ابـ زروا( ﴿33)آية

   :له فيها وجهان فابن كثريعند ا ابتداء هبا  :﴾االسمر ﴿ .تَـّن ابـ زروا( )آلالساتنني 
 .(ا السما ابتداء هبمية وصل مفتوحة ) :األول

سما ابتداء بالم مكسورة ) :الثاينو   .(ال 
 وصاًل بتشديد التاء مع املد ست حرتات  التقاء  يالبزَّ قرأها  :﴾و ال  َت  سَّسروا( ﴿32)آية

سسوا( )آلالساتنني  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأها  :﴾أ حدركرم  أ ن  ﴿ .َتَّ
يه  م ي تا  ﴿ .تاملنفصل فميهبه هو القصر  .)أخيهي(اء مدية بصلة اهلاء بي كثري  ابن هاقرأ :﴾أ خ 

ترمروهر و اتَـّقروا﴿  .)فكرهتموهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ك ر ه 
                                                           

 .(33يراجع سورة ص اآلية )( 1)
 .)وهذا الوجه صحيح مقروء به وإن مل يذكر يف التيسري( :910يف البدور الياهرة ص القاضي قال  (2)
واإلحتـاف ص  ،23القـرآن ص حتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ   :ينظـر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكـي والكـويف يف عـدد آايهتـا (3)

 .169ومرشد اخلالن ص  ،351
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 قرأها  :﴾أ تـ ق اكرم  إ نَّ ﴿ .)لتَّعارفوا(بتشديد التاء  يف احلالني يالبز   قرأها  :﴾ل تـ ع ار فروا( ﴿33)آية
 .فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾عليكرم  أ ن  ( ﴿37)آية

 .فميهبه هو القصر
 يعلمون(بياء الغيب  كثري  ابنقرأها  :﴾تـ ع ل مرون  ( ﴿33)آية(. 

تـره ا َخ  ٌس و أ ر بـ عرون  ﴿( 20)  (1) ﴾سرور ةر ق م ك يٌَّة و آاي 
 بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾نء اال قرر  و  ﴿ (3)آية

 .ان()والقر  
 ن ا﴿ .بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ابن كثريقرأها  :﴾أ ء ذ ا﴿ (3)آية تـ   :﴾م 

ن ا(بضم امليم  ابن كثريقرأها   .)مرتـ 
 إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾من  ي ه  إل  ﴿ (36)آية(. 
 ي ه  ر ق يبٌ ﴿ (33)آية  .)لديهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل د 
 منهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر حت  يدر ( ﴿39)آية(. 
 هو()ف لقيابصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   ل ق ي اهر يف  ( ﴿26)آية. 
 يوعدون(بياء الغيب  كثري  ابنقرأها  :﴾تروع درون  ( ﴿32)آية(. 
(33و  33 اآليتان) ﴿  مرن يب (منيٌب ادخلوهابضم التنوين ) ابن كثريقرأها  :﴾اد خرلروه ا. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هرم  أ ش د  ( ﴿36)آية

 .هو القصر
 ر  ( ﴿30)آية هر و أ د اب  وقرأ  ،)فسبحهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف س ب  ح 
ر  ﴿  .(وإ دابربكسر اهلمية فيها ) :﴾و أ د اب 
 وأثبتها وقفًا خبلف عنه مبعىن له احليف  ،حبيف الياء وصالً  ابن كثريقرأها  :﴾يـرن اد  ( ﴿33)آية

 .)املنادي(إبثبات الياء يف احلالني  كثري  ابنقرأها  :﴾ال مرن اد  ﴿ .واإلثبات
 (1) (ت شَّقَّقر بتشديد الشني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾ت ش قَّقر ( ﴿33)آية. 

                                                           

 ،353واإلحتـاف ص  ،23حتقيق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين والكويف يف عدد آايهتا (1)
 .169ومرشد اخلالن ص 
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 بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾نء ال قرر  اب  ﴿ (32)آية

 .ان()ابلقر  

                                                                                                                                                                             

وحُســن  )تتشـقق(التشــديد علـى إدغـام التـاء الثانيـة يف الشـني ألن أصـله  ووجـه ،وجـه التخفيـف علـى حـيف التـاء اسـتخفافاً  اجتمـاع املثلـني (1)
 ،163التيسـري ص  :ينظـر .اإلدغام وَقو  ألن الشـني أقـوى مـن التـاء فـإذا أدغمـت التـاء يف الشـني نقلتهـا إىل حالـة أقـوى مـن حالتهـا قبـل اإلدغـام

 .4/96والبدور الياهرة للنشار  ،2/464وإعراب القرآن  ابن النحاس 
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ت  م ك يٌَّة و آ﴿( 23) ترون  سرور ةر الذَّار اي  تـره ا س   (1) ﴾اي 
 عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر م ن  ( ﴿9)آية(. 
 وع يون(بكسر العني  ابن كثري هاقرأ :﴾و عريرون( ﴿32)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ر بـ هرم  إ نَـّهرم  ﴿ (36)آية

 .رفميهبه هو القص
 كرم  أ ف ال( ﴿23)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ نـ فرس 

 .فميهبه هو القصر
 عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ق الرواي ه  ع ل  ﴿ (22)آية(. 
 م  ( ﴿23)آية  .)وبشروهو(مدية  بصلة اهلاء بواو كثري  ابن هاقرأ :﴾و ب شَّرروهر ب غرال 

ررون    اجل رز ءر السَّاب عر و ال ع ش 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ف م ا خ ط بركرم  أ يَـّه ا( ﴿33)آية

 فميهبه هو القصر.
 أرسلناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ر س ل ن اهر إ ىل  ( ﴿33)آية(. 
هر و جرنرود هر ( ﴿30 )آية ان   .انهو()ف خذبصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   خ ذ 
 عليهي(األوىل بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾ج ع ل ت هر ك الرَّم يم  ﴿ ﴾إالي ه  ع ل  ﴿ (32)آية(، 

 .(جعلتهووالثانية بواو مدية )
 (تذَّكَّررونشديد اليال )بت ابن كثريقرأها  :﴾ت ذ كَّررون  ( ﴿39)آية. 
 منهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر ن ذ يرٌ ( ﴿20)آية(. 
 منهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن هر ن ذ يرٌ ( ﴿23)آية(. 

                                                           

واإلحتــاف ص  ،23حتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  :ينظــر .و ا يف رؤوس اآلايت ا خــالف بــني العــددين املكــي والكــويف يف عــدد آايهتــا  (1)
 .169ومرشد اخلالن ص  ،355
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تـره ا ت سٌع وأ ر بـ عرون  ﴿( 22)  (1) ﴾سرور ةر الط ور  م ك يٌَّة و آاي 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾كرم  إ منَّ اع ل ي( ﴿36)آية

 .فميهبه هو القصر
 ن اهرم  ( ﴿23)آية ن اهرم (بكسر الالم فيها  كثري  ابنقرأها  :﴾أ ل تـ   .(2) )أ ل تـ 
 ابلنصب من غري ينوين  كثري  ابنقرأمها  :﴾و ال  أت  ث يمٌ ﴿ ﴾ال  ل غ وٌ ( ﴿23)آية)   .)أتثيم ( )لغو 
 عروهر إ نَّهر ( ﴿23)آية  .)ندعوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ن د 
 ابهلاء وقفاً خمالفاً لرسم املصحف كثري  ابن هاقرأ :﴾ت  ب ن ع م  ( ﴿29)آية. 
 فصل بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملن كثري  ابنقرأها  :﴾أت  مرررهرم  أ حالمرهرم  ( ﴿32)آية

 فميهبه هو القصر.
 ابلصاد اخلالصة البز  يوقرأها  ،املسيطرون(ابلسني ) قنبلقرأها  :(3) ﴾ال مرص ي ط ررون  ( ﴿37)آية. 
 فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  فـ ل ي   ت  ﴿ (32)آية(. 
 را  ( ﴿30)آية ئـ لرهرم  أ ج  بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  بضم امليم ووصلها كثري  ابنقرأها  :﴾ت س 

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  إ ل هٌ ( ﴿33)آية

 .هو القصر
 يرص ع قرون  ﴿وقرأ  ،)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  يرص ع قرون  ( ﴿32)آية﴾ 

 .(1) )ي ص ع قرون (يها بفتح الياء ف

                                                           

املكــي جعــل فقــد  :ايتيف رؤوس اآلووجــه اخلــالف بينهمــا  .خمالفــاً العــدد الكــويف ييتــنيآيــة  املكــي ســبع وأربعــون عــدد آايهتــا حســب العــدد( 1)
ــطرور  ﴿( آيــة واحــدة 2( و )1)اآليتــني  ــنَّم  د ع ــا  ﴿ ( آيــة واحــدة14( و )13)وجعــل  ،﴾و الط ــور  و ك ت ــاب  م س  ر  ج ه  ــذ ه  ﴿ و ﴾ي ــوم  يرــد ع ون  إىل ان  ه 

ترم  هب  ا ترك ذ  برون    .169ومرشد اخلالن ص  ،400إلحتاف ص وا ،25حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾النَّارر الِت   كرنـ 
 .400اإلحتاف ص  :ينظر .( تعلم يعلم)أل ت( )أيل تبكسر الالم من ابن كثري قراءة  (2)
وبــه قــرأ الــداين علــى  ،فــنص علــى الصــاد ابــن مهــران يف غايتــه وابــن غلبــون يف ييتريــه وصــاحب العنــوان وغــريهم ،قرأهــا حفــص ابلســني والصــاد (3)

( مبصــيطرو) ،( ابلســنياملســيطرونوهــو نــص اهلــييل عــن األشــناين وروى عنــه آخــرون ) ،واه ابلســني فيهمــا ارعــان عــن عمــروور  ،شــيخه أيب احلســن
( يف التيسـري والشـالبية مبصـيطر( وابلصـاد يف )املصـيطرونوقطـع ابخلـالف لـه يف ) ،وبه قرأ الداين علـى أيب الفـتح ،وتيا يف املبهج والغاية ،ابلصاد

    .931والبدور الياهرة للقاضي ص  ،2/313النشر  :ينظر
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 ر  ( ﴿39)آية هر و إ د اب   .)فسبحهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف س ب  ح 

 
م  م ك يَّةٌ ﴿( 23) ترون   (2)سرور ةر الن ج  تـره ا اثن ان و س   (3) ﴾و آاي 
 رآهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر آ هر نـ ز ل ة  ( ﴿33)آية(. 
 فيمد  ،هبمية مفتوحة بعد األلف فيصري املد عنده متصالً  كثري  ابن هاقرأ :﴾و م ن اة  ( ﴿20)آية

 .(4) (وم ن آء ة  والوقف عليها ابهلاء ) ،حسب ميهبه
 يز ى( ﴿22)آية ئـ ز ىهبمية ساتنة بعد الضاد بد اً من الياء ) كثري  ابن هاقرأ :﴾ض   .(9) (ض 

                                                                                                                                                                             

 :يقــال ،الرابعــي )أصــعق(أو مــن  ،( الثالثــي معــدى بنفســه مــن قــوهلم صــعقته الصــاعقة)صــعققــراءة ضــم اليــاء ابلبنــاء للمفعــول فهــي إمــا مــن  (1)
 :ينظـر .أو يـوم القيامـة ،خـة األوىلالعياب وهـو عنـد النف :وقراءة فتح الياء ابلبناء للفاعل والصعق .واملعىن أن غريهم أصعقهم .أصعقه فهو مصعق

 .401اإلحتاف ص 
وهـو قولـه  ،واسـتثىن ابـن عبـاس وقتـادة آيـة منهـا .)والـنجم( فمكيـة يف أكثـر األقاويـل )وأما سورة :قوله 161جاء يف مرشد اخلالن ص  (2)

ب ائ ر  اإل مث   ﴿تعاىل   .قال احلسن كلها مدنية وهللا أعلم(و  ،( فإِنا نزلت يف املدينة32)اآلية  ﴾الَّذ ين  جي  ت ن برون  ك 
املكــي  جعــل فقــد :يف رؤوس اآلايت بينهمــاووجــه اخلــالف  .العــدد الكــويف ييــة واحــدة الفــاً خم العــدد املكــي ســتون آيــةعــدد آايهتــا حســب ( 3)

فـ   ع ر ض  ع ـن مَّـن تـ ـو ىلَّ ع ـن  الظَـّنَّ ال  يـرغ ـين  م ـن  احل ـ ق   ش ـي ئا   و م ـا هل ـرم بـ ه  م ـن  ع ل ـم  إ ن يـ تَّب عرـون  إ الَّ الظَـّنَّ و إ نَّ ﴿  ( آية واحـدة25( و )23اآليتني )
نـ ي ا ر ان  و مل   يرر د  إ الَّ احل  ي اة  الد   .161ومرشد اخلالن ص  ،402واإلحتاف ص  ،25حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾ذ ك 

فواهنـا علـى مفاعلـة وألفهـا منقلبـة عـن  ،ألهنـم تـانوا يسـتمطرون عنـدها يربتـاً بـه ،من النوء وهو املطر وقيل الثانية ،مها لغتان )منآءة(و )مناة(  (4)
( صــب لصــب دمــاء النحــائر عنــدها وهــي صــخرة علــى ســاحل )مــىن( )ميــىنفهــي مشــتقة مــن  )منــاة(وأمــا األوىل  .واو ومهيهتــا أصــلية وميمهــا اائــدة

   .403 اإلحتاف ص :ينظر .البحر يعبدها هييل وخداعة
 :قـال الشـاعر ،جـائرة :)ضـيزى(فمعـىن  ،وقرأها حفص وغريه ابلياء وهي من ضـااه يضـييه إذا ضـامه وجـار عليـه ،هبمية ساتنة ابن كثريقراءة  (9)

 ،بضـم الفـاء )فرعلـى(أن يكـون صـفة علـى  :أحـدمها :وعلـى هـيا فتحتمـل وجهـني .إذ جيعلـون الـرأس كالـذنب( .....)ضازت بنو أسد حبكمهـم
 :بكسـر الفـاء إمنـا ورد بضـمها حنـو )ف علـى(وأ  فاجلواب أن سيبويه حكى أنه مل يـرد يف الصـفات  :فإن قيل .ا تسرت الفاء لتصح الياء تبيضوإمن

وحكــى  .)رجــل كيصــى(و  ،)مشــية حيكــى( :حكــى ثعلــب ،إ ا أنــه قــد حكــى غــريه يف الصــفات ذلــك .ومــا أشــبهه )ر (و ،)أنثــى(و  ،)حبلــى(
و  ،()عزهىوأما  ،( لتصح الياء)ضيزى( تقوله يف )حيكى و كيصى :ألن سيبويه يقول ،وهيا  ا ينقض ،)امرأة سعلى(و  ،)امرأة عزهى( :غريه

كـذكر يـذكر   ،ضـاز يضـيز ضـيزى :)يقـال :قـال الكسـائي ،أن يكـون مصـدراً تـيترى :والوجـه الثـاين .سـعالة وعيهـاة :فاملشهور فيهما ،)سعلى(
وإن مل يكـن مـن أصـول القـراء تلهـم إبـدال مثـل هـيه اهلمـية  ،إ ا أنـه خفـف مهيهـا ،ابـن كثـريابهلمـي تقـراءة  ()ض زةوحيتمل أن يكون من  .ذكرى(

ومنـي جـوا أن يكـون اليـاء بـد اً مـن مهـية  .وهـو قريـب مـن األول ،نقصـه ظلمـاً وجـوراً  :ومعىن ضأاه يضـأاه ابهلمـي ،ايًء لكنها لغة التيمت فقرؤوا هبا
 ،حكــى ذلــك تلــه الكســائي ،وضــأاه يضــأاه ضــأااً  ،وضــااه يضــييه ضــييى ،ألنــه مســع ضــااه يضــواه ضــواى ،ضــواىوأن يكــون أصــلها  ،أبــو عبيــد

وفعلــوا ذلــك ليتوصـلوا بــه إىل قلــب  ،ألن الضــمة ثقيلـة مــع الـواو ،وتســرت الضــاد مـن ضــواى .وحكـى أبــو عبيـد ضــييه وضــييه بكسـر الفــاء وضـمها
ابــن  يف قـراءة  )ضـئزى(و .فســهمك مضـؤوز وأنفـك راغــم( .....نـ  عنــا نتتقصـك وإن تغـب)فـإن ت :وأنشـد األخفـش علـى لغــي اهلمـي ،الـواو ايء

إذ أصــله ضــئيى ابلضــم  :ابلكســر واهلمــي )ضــئزى(مل  ا قيــل يف  :فــإن قيــل ،و ا يكــون وصــفاً أصــلياً ملــا يقــدم عــن ســيبويه ،مصــدر وصــف بــه كثــري
ومسـع مـنهم  ،إذ الضم مع اهلمـي  ا يسـتثقل اسـتثقاله مـع اليـاء السـاتنة ،للتغري أنه  ا موجب هنا :فكسرت الفاء تما قيل فيها مع الياء ؟ فاجلواب

 .13/214 الدرُّ املصون يف علم الكتاب املكنون :ينظر .بضم الضاد مع الواو أو اهلمية )ضوزى(
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 نَّةٌ أ نـ ترم  أ  ﴿ ﴾ب كرم  إ ذ  ( ﴿32)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾ج 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 بفتح الشني وألف بعدها وبعد األلف مهية مفتوحة فيصري  كثري  ابن هاقرأ :﴾النَّش   ة  ( ﴿37)آية

 .(1) (النَّش آء ةاملد متصالً )
 بضم  كثري  ابنقرأها  :﴾هرم  أ ظ ل م  ﴿ .لتنوين مفتوحاً إبثبات ا كثري  ابن هاقرأ :﴾و مث رود  ( ﴿22)آية

 .امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
تـره ا َخ  ٌس و َخ  سرون   (2) م ك يَّةٌ  سرور ةر ال ق م ر  ﴿( 23)  (3) ﴾و آاي 
 فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  مرز د ج رٌ ( ﴿3)آية(. 
 إبسكان  كثري  ابن هاقرأ :﴾نركرر  ﴿ .)الداعي(يف احلالني الياء  يالبز   اثبت  :﴾الدَّاع  ( ﴿6)آية

ر  الكاف )  .(نرك 
 الداعي(ثبات الياء يف احلالني إب كثري  ابن هاقرأ :﴾إىل الدَّاع  ( ﴿3)آية(. 
 عيوان (بكسر العني  كثري  ابن هاقرأ :﴾عريوان  ( ﴿32)آية(. 
 ومحلناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل ن اهر ع ل ىو مح   ( ﴿33)آية(. 
(30و  32و  22و  37 اآلايت) ﴿  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن  كثري  ابنقرأها  :﴾ن  ء اال قرر

 .)القر ان(قبلها وحيف اهلمية 
 قدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مب كثري  ابنقرأها  :﴾ك   نَـّهرم  أ ع ج ازر ( ﴿20)آية

 .فميهبه هو القصر
( 22آية) ﴿بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال كثري  ابنقرأها  :﴾أ أرل ق ي. 
 .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  م ن  ﴿
هرم  أ نَّ ﴿ (23 )آية و مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بوا كثري  ابنقرأها  :﴾و ن ب ئـ 

 .فميهبه هو القصر
                                                           

 .349ف ص اإلحتا :ينظر .مها لغتان تالرأفة والرأافة ورمسها ابأللف يقو  قراءة املد )النشاء ة(و )النش ة(  (1)
ــرٌ ﴿( مــن 46( و )49( و )44مكيــة إ اث ثــالث آايت ) :وقــال مقايــل ،ســورة القمــر مكيــة عنــد اجلمهــور( 2) ت ص  إىل  ﴾أ م  يـ قرولرــون  حن  ــنر مج  يــٌع مرنـ 

 .25حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾أ د ه ى و أ م ر   ....﴿
واإلحتــاف ص  ،25حتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  :ينظــر .و ا يف رؤوس اآلايتدد آايهتــا  ا خــالف بــني العــددين املكــي والكــويف يف عــ( 3)

 .165ومرشد اخلالن ص   ،404
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 (راودوهو)بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر او دروهر ع ن  ( ﴿37)آية. 
وقرأها  .إبسقاط اهلمية األوىل وحتقيق الثانية مع القصر واملد يالبز   قرأها  :﴾ج اء  ء ال  ﴿ (33 )آية

 :بثالثة أوجه قنبل
 .ثانية بني بني وحتقيق األوىليسهيل اهلمية ال :األول

  .إبدال اهلمية الثانية ألفاً مدية مع القصر واملد :والثالث ،الثاينو 
  ذ  ( ﴿32)آية هرم  أ خ  ان  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ف   خ ذ 

 .فميهبه هو القصر
  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ و الئ كرم  أ م  ( ﴿33)آية

 .فميهبه هو القصر
 ن اهر ب ق د ر  ( ﴿39)آية  .)خلقناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾خ ل ق 
 فعلوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ ع لروهر يف  ( ﴿22)آية(. 

عرون   (1)سرور ةر الرَّمح  ن  م ك يٌَّة ﴿( 22) تـره ا مث  ان  و س بـ   (2) ﴾و آاي 
(2 آية) ﴿  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾ن  ء اال قرر

 .)القر ان(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ل كرم  أ ي ه  ( ﴿33)آية

 .تنة تحفصعلى هاء سا ويقف  .هو القصر
 ت ط ع ترم  أ ن  ( ﴿33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾اس 

 .فميهبه هو القصر
 واظ(بكسر الشني  كثري  ابنقرأها  :﴾شرو اظٌ ( ﴿32)آية جبر  كثري  ابنقرأها  :﴾و حنر اسٌ ﴿ .(3) )ش 

(السني   .(1) )وحناس 
                                                           

ـ  لرهر م ـن  يف  السَّـم و ات  ﴿قولـه يعـاىل  إ ا  وقيـل مكيـة  ،وقيل مدنية ،يف قول اجلمهورسورة الرمحن مكية ( 1)  :ينظـر .( فمدنيـة25) ﴾ش ـ  ن   .....ي س 
 .409اإلحتاف ص و  ،25ق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص حتقي

فقــد جعــل  :ووجــه اخلــالف بينهمــا يف رؤوس اآلايت .عــدد آايهتــا حســب العــدد املكــي ســبع وســبعون آيــة خمالفــاً العــدد الكــويف ييــة واحــدة( 2)
ـلر ﴿ ( آية واحدة11( و )10وجعل اآليتني ) ،﴾ع لَّم  ال قرر آن   الرَّمح  نر ﴿ ( آية واحدة2( و )1اآليتني ) ٌة و النَّخ  م  ف يه ا ف اك ه  و األ  ر ض  و ض ع ه ا ل أل  ان 

م ام   ر  ﴿( آيتني 39اآلية )وجعل  ،﴾ذ اتر األ  ك  ـا شرـو اٌظ م ـن  انَّ ـر ان  ﴿و  ﴾يـرر س لر ع ل يكرم  ت ص  ومرشـد  ،409اإلحتـاف ص  :ينظـر .﴾و حنر ـاٌس فـ ال تـ نـ 
 .ى165اخلالن ص 

واظ(وتسره  ()شرواظضم الشني  (3)  .406اإلحتاف ص  :ينظر .مها لغتان )ش 
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عرون (2)م ك يَّةٌ  سرور ةر ال و اق ع ة  ﴿( 26) ٌت و ت س  تـره ا س   (3) ﴾و آاي 
 ترم  أ ز و اجا  ( ﴿7)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾و كرنـ 

 .فميهبه هو القصر
  ز فرون  )فيها بفتح اليا   ابن كثريقرأها  :﴾و ال  يـ ن ز فرون  ( ﴿39)آية  .(4) (يـرنـ 
 فله فيهما حتقيق اهلمية األوىل  ،اب استفهام ابن كثريقرأمها  :﴾أ ء انَّ ﴿و  ﴾ذ اأ ء  ﴿ (37)آية

ن ا﴿ .ويسهيل الثانية بني بني من غري إدخال تـ   .(مرتنابضم امليم ) ابن كثريقرأها  :﴾م 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾إ نَّكرم  أ يـ ه ا( ﴿23)آية

 .به هو القصرفميه
 عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  م ن( ﴿23)آية(. 
(29 آية) ﴿  بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني من غري  ابن كثريقرأها  :﴾أ أ نـ ترم

 .إدخال
 بتخفيف الدال  ابن كثريقرأها  :﴾ق دَّر ان  ﴿ (60)آية)  .)ق د ر ان 
 بفتح الشني وألف بعدها وبعد األلف مهية مفتوحة فيصري  كثري  ابن هاقرأ :﴾النَّش   ة  ﴿ (62)آية

 .(ت ذَّكَّرون)فيها بتشديد اليال  ابن كثريقرأها  :﴾ت ذ كَّررون  ﴿ .(9) (ء ةالنَّش آاملد متصالً )
( 63آية) ﴿  من غري بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني ابن كثريقرأها  :﴾أ أ نـ ترم 

 .إدخال
                                                                                                                                                                             

 .406اإلحتاف ص  :ينظر .)شواٌظ(وقراءة حفص وغريه ابلرفع عطفاً على  ،)انر(ابجلر عطفاً على  ابن كثريقراءة  (1)
 .112مرشد اخلالن ص  :ينظر .ةألهنا نيلت ابملدين ﴾و َت  ع لرون  ر ز ق كرم  ﴿واستثىن ابن عباس وقتادة قوله يعاىل  .وقيل مدنية ،مكية (2)
املكـي جعـل فقـد  :يف رؤوس اآلايت ووجه اخلالف بينهما .املكي يسع ويسعون خمالفا العدد الكويف بثالث آايت عدد آايهتا حسب العدد( 3)

ن ــــة  ﴿( آيتــــني 3اآليـــة ) ي م  ـــح ابر ال م  ن ــــة  ﴿ ﴾ف   ص  ي م  ـــح ابر ال م  ــــ  م ة  ف  ﴿( آيتـــني  5وجعــــل اآليـــة رقــــم ) ،﴾م ــــا أ ص  ف  صــــح بر ﴿ و ﴾صــــح بر ال م ش 
ـــ  م ة   ر يـــق  ﴿( آيتـــني 13وجعـــل اآليـــة ) ،﴾ال م ش  ـــواب  و أ اب  ك  ـــن  م ع ـــني  ﴿ ﴾أب  ـــ  س  م  ـــنيٌ ﴿( آيـــة واحـــدة 23( و )22وجعـــل اآليتـــني ) ،﴾و ك  ـــوٌر ع    و حر

نرون   لرؤ  امل ك  ـا ل غـوا  و ال أت  ث يمـا  إ الَّ ق ـيال  س ـالما  س ـالما  ال ي سـم عر ﴿( آية واحـدة 26( و )29وجعل اآليتني ) ،﴾ك   م ث ال  الل ؤ  وجعـل اآليـة  ،﴾ون  ف يه 
ــني  ﴿( آيتــني 21) ــح اب  الي م  ــح ابر ال  ﴿ ﴾و أ ص  ــني  م ــا أ ص  ــم ال  ﴿( آيتــني 41وجعــل اآليــة ) ،﴾ي م  ــم ال  ﴿و  ﴾و أ صــح ابر الش    ،﴾م ــا أ صــح ابر الش  

ـانروا يـ قرولـرون  و  ﴿( آيتـني 41وجعل اآلية ) ،﴾و ظ ل   م  ن حي  مروم   مس روم  و مح  يم  يف  ﴿( آية واحدة  43( و )42وجعل اآليتني ) تن ـا و كرنَّـا ﴿و  ﴾ك  ا م  أ ئـ ذ 
عروثرون   بـ   .112ومرشد اخلالن  ،401اإلحتاف ص  :ينظر .﴾تـرر ااب  و ع ظ اما  أ ء انَّ ل م 

 .(41يراجع سورة )الصافات( اآلية )( 4)
 .(41جم( اآلية )يراجع سورة )الن (9)
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 تـ ف كَّهرون  ﴿ .هو()جلعلنابصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾جل  ع ل ن اهر حرط ام ا( ﴿62)آية﴾: 

 .(1)(تفكهونبتخفيف التاء يف احلالني ) يالبز   قرأها 
 ىل ويسهيل الثانية بتحقيق اهلمية األو  ﴾أ أ نـ ترم  ﴿ ابن كثريقرأ  :﴾أ أ نـ ترم  أ نـ ز ل ترمروهر م ن  ﴿( 69)آية

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  ﴾ أ أ نـ ترم  أ نـ ز ل ترمروهر ﴿ وقرأ .بني بني من غري إدخال
 .)أنزلتموهو(بصلة اهلاء بواو مدية  ﴾أ نـ ز ل ترمروهر م ن  ﴿ فميهبه هو القصر. وقرأ

 جعلناهو(اء بواو مدية بصلة اهل كثري  ابن هاقرأ :﴾ج ع ل ن اهر أرج اج ا( ﴿70)آية(. 
 بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية بني بني  ﴾أ أ نـ ترم  ﴿ ابن كثري قرأ :﴾أ أ نـ ترم  أ ن ش   ُتر  ﴿ (72)آية

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو  ﴾أ أ نـ ترم  أ ن ش   ُتر  ﴿وقرأ  .من غري إدخال
 .القصر
(77 آية) ﴿  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾نٌ اء  ل قرر

 .)لقر ان(
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ر ز ق كرم  أ نَّكرم  ( ﴿32)آية

 .فميهبه هو القصر
 إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  م ن كرم  ( ﴿32)آية(. 
 على اهلاء خالف الرسم كثري  ابن وقف :﴾تر و ج نَّ ( ﴿39)آية. 

                                                           

فـيتر الشـاليب اخلـالف لـه يف  ،)املقروء به للبي  من لريق احلرا ختفيـف التـاء يف احلـالني( :(959قال الشيخ القاضي يف البدور الياهرة ص )( 1)
  .)وتنتم مَتَن وَن الي  مع يفكهون عنه على الوجهني فافهم حُمصاًل( وهو خروج عن لريقه( (939البيت رقم )
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ن يَّةٌ ﴿( 27) ٌع و ع ش ررون   (1) سرور ةر احل  د يد  م د  تـره ا ت س   (2) ﴾و آاي 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾م ع كرم  أ ين  ( ﴿3)آية

 .هو القصر
 رٌ ﴿ .)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ف الَّذ ين  ( ﴿7)آية   ابنقرأها  :﴾هل رم  أ ج 

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م يث اق كرم  إن( ﴿3)آية

 .هو القصرفميهبه 
 بتخفيف اليا  فيها  كثري  ابنقرأها  :﴾يـرنـ ز  لر ( ﴿9)آية)  .)يـرن ز لر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾و م ال كرم  أ الَّ ( ﴿30)آية

 .فميهبه هو القصر
العني ورفع الفاء فيها حبيف األلف بعد الضاد ويشديد  ابن كثريقرأها  :﴾فـ يرض اع ف هر ﴿ (33 )آية

 .(فـ يرض ع  فرهر )
 ترم  أ نـ فرس كرم  ﴿ ﴾يـرن ادرونـ هرم  أ مل   ( ﴿33)آية نـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأمها  :﴾فـ تـ 

إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر  يالبز   قرأها  :﴾ج اء  أ م رر ﴿ .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
  :بوجهني قنبلوقرأها  .واملد

 .حتقيق اهلمية األوىل ويسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
إبدال الثانية حرف مد من جنس حرتة ما قبلها فتبدل ألفًا ولكن مع املد املشبع ست  :الثاينو 

 .حرتات  التقاء الساتنني
 بتشديد اليا  فيها  كثري  ابنقرأها  :﴾ل  نـ ز  ( ﴿36)آية)  .)نـ زَّل 

                                                           

 .31حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص و  ،405اإلحتاف ص  :ينظر .مدنية وقيل مكية سورة( 1)
فقــد جعــل  :يف رؤوس اآلايتووجــه اخلــالف بينهمــا  .خمالفــاً العــدد الكــويف ييــة واحــدة آيــة املكــي مثــان وعشــرون عــدد آايهتــا حســب العــدد( 2)

ــولر ال مر ﴿ ( آيــة واحــدة14( و )13اآليتــني )املكــي  م  يـ قر ــو  ــم  يـ  عرــوا و ر اءكر ــن ن ــور كرم  ق يــل  ار ج  ت ــب س  م  ــاتر ل لَّــذ ين  آم نرــوا انظرــرروان  نـ ق  ن ــاف قرون  و ال مرن اف ق 
ط نـرهر ف يـه  الرَّمح ـ ةر و ظـ اه ررهر م ـن ق ب ل ـه  ال ع ـذ ابر  ٌب اب  نـ هرم ب سرـور  لَـّهر اب   ن كرـن مَّع كرـم  قـ الروا بـ ل ـى و ل ك ـنَّكرم  فـ ت نـترم  يـرن ـادرونـ هرم  أ مل    ف ال ت م سروا نرورا  ف ضرر ب  بـ يـ 

حَّ  ال غ ــرر  ــرر احَّ  و غ ــرَّكرم اب  ــاء أ م  ــىتَّ ج  ــاين   ح  ــترم  و غ ــرَّت كرمر األ  م  ــترم  و ار تـ بـ  ــكرم  و تـ ر بَّص  حتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  و  ،405اإلحتــاف ص  :ينظــر .﴾ورر أ نفرس 
 .115الن ص ومرشد اخل ،31القرآن ص 
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 املرص د  ق ني  بتخفيف الصاد فيهما ) كثري  ابنقرأمها  :﴾مرصَّد  ق ني  و ال مرصَّد  ق ات  ال  ( ﴿33)آية

 .(فر عَّ يرض  حبيف األلف بعد الضاد ويشديد العني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾فر يرض اع  ﴿ .(واملرص د  ق ات  
 .ملنفصل فميهبه هو القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تا كثري  ابنقرأها  :﴾و هل رم  أ ج رٌ ﴿
 ررهرم  ( ﴿39)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  أ ج 

 .فميهبه هو القصر
 فرتاهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾فـ تـ ر اهر مرص ف رًّا( ﴿20)آية(. 
 ت يه  م ن  ( ﴿23)آية  .)يؤتيهي(صلة اهلاء بياء مدية ب كثري  ابن هاقرأ :﴾يـرؤ 
 كرم  إ الَّ ( ﴿22)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ نـ فرس 

 .فميهبه هو القصر
 يهي()فبصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  أب  سٌ ( ﴿22)آية. 
 ع ل يه م  إ الَّ ﴿ .هو(اتبعو )بصلة اهلاء بواو مدية  ريكث  ابن هاقرأ :﴾اتَـّبـ عروهر ر أ ف ة  ( ﴿27)آية﴾ 
ر هرم  ﴿ بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو  كثري  ابنقرأمها  :﴾م نهرم  أ ج 

 .القصر
 ت يه  م ن  ( ﴿29)آية  .)يؤتيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـرؤ 
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 ش ررون  اجل رز ءر الثَّام نر و ال ع  
 
ن يةٌ ﴿( 23) تـره ا اثـ ن ان  و ع ش ررون   (1) سرور ةر ال مرجاد ل ة  م د   (2)  ﴾و آاي 
 بفتح الياء ويشديد الظاء واهلاء وفتحهما من غري ألف  ابن كثريقرأها  :﴾يرظ اه ررون  ( ﴿2)آية

بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنرأمها ق :﴾أرمَّه اهت  م  إ ن  أرمَّه اتـرهرم  إ الَّ ﴿. (3) (ي ظَّهَّررون  بينهما )
هبمية مكسورة مع حيف  قنبل قرأها :﴾الالئ ي﴿ :﴾الآلئ ي﴿ .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر

  .وأما وقفاً فله فيها ابلسكون احملض والر وم .( وصالً ووقفاً الآلء  الياء بعدها )
وله أيضًا إبداهلا ايًء ساتنة مع املد ست  ،القصر وصالً بتسهيل اهلمية بني بني مع املد و  يالبز   وقرأها 

  .)الاليي(حرتات  التقاء الساتنني 
  :وأما وقفاً فله فيها ثالثة أوجه

 .يسهيل اهلمية ابلر وم مع القصر :األول
 .يسهيل اهلمية ابلر وم مع املد :الثاينو 
 .(الآلي)تنني إبداهلا ايًء ساتنة مع املد ست حرتات  التقاء السا  :الثالثو 
 بفتح الياء ويشديد الظاء واهلاء وفتحهما من غري ألف  ابن كثريقرأها  :﴾يرظ اه ررون  ( ﴿3)آية

 (ي ظَّهَّررون  بينهما )
 ونسوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و ن سروهر و احَّر ( ﴿6)آية(. 

                                                           

ث ة  إ الَّ هرو  ر  ﴿سورة مدنية قيل إ ا  قوله يعاىل ( 1) اب عرهرم  و ال  َخ  س ة  أ مل   تـ ر  أ نَّ احَّ  يـ ع ل مر م ا يف  السَّم او ات  و م ا يف  األ  ر ض  م ا ي كرونر م ن جنَّ و ى ث ال 
م  ال ق ي ام ة  إ نَّ احَّ  ب كرل   ش  إ الَّ هرو  س اد سرهرم  و ال  أ د ّن  م ن ذ ل ك  و ال  أ   انروا مثرَّ يـرنـ ب  ئـرهرم مب  ا ع م لروا يـ و  ثـ ر  إ الَّ هرو  م ع هرم  أ ي ن  م ا ك  ء  ع ل يمٌ ك  وقيل  ﴾ي 

 .411اإلحتاف ص  :ينظر .العشر األول منها مدين وابقيها مكي
فقد جعل اآليتني  :يف رؤوس اآلايتووجه اخلالف بينهما  .الكويف يية واحدةعشرون وآية خمالفًا العدد حسب العدد املكي عدد آايهتا  (2)
اإلحتاف  :ينظر .﴾ع ز يزٌ إنَّ الذ  ين حير آد ون  هللا  و ر سرول ه أ ولئ ك  يف  األ ذ ل ني ك ت ب هللار أل غل ب َّ أ ان  و ررسرل ي إ نَّ هللا  ق و ٌي ﴿آية واحدة ( 21( و )20)

 .131ومرشد اخلالن ص  ،31آ  القرآن ص  البيان يف عد ِّ وحتقيق  ،411ص 
على وان  )تظهَّر(وماضيه  )يتفعلون(على وان  )يتظه رون(من غري ألف ويشديد الظاء اهلاء وفتحهما على أنه أصله  ابن كثريقراءة ( 3)

 .فالتشديد مالام لعني الفعل ،عنيوالفعل مضاعف ال ،لفعلوالتشديد يف اهلاء أصل ألن اهلاء عني ا ،مث أدغم التاء يف الظاء لقرهبا منه ،)تفعَّل(
 .4/115البدور الياهرة للنشار و  ،366غيث النفع ص و  ،205التيسري ص  :ينظر
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 ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  بضم امليم كثري  ابنقرأها  :﴾م ع هرم  أ ين  ﴿ (7)آية

 .هو القصر
 يت  ﴿ .)عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر و يـ تـ ن اج و ن  ( ﴿3)آية قرأها  :﴾و م ع ص 
 .ابهلاء وقفاً خالف الرسم كثري  ابن
(9 آية) ﴿  يت  و   ابن هاقرأ :﴾ي ه  حتر ش ررون  إ ل  ﴿ .ابهلاء وقفًا خالف الرسم كثري  ابنقرأها  :﴾م ع ص 

 .يهي()إلبصلة اهلاء بياء مدية  كثري
 ل س  إبسكان اجليم وحيف األلف على اإلفراد ) ابن كثريقرأها  :﴾ال م ج ال س  ﴿ (33)آية  .(ال م ج 
زروا(بكسر الشني فيهما  ابن كثريا قرأمه :﴾ان شرزروا ف ان شرزروا﴿ زروا فان ش  ــــ وعند ا ابتداء ب (1) )ان ش 

زوا(   .يبدأ هبمية مكسورة)انش 
( 33آية) ﴿  ف ق ترم  أ ن بتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية من غري  )أأشفقتم( ابن كثريقرأ  ﴾أ أ ش 

  ،إدخال ألف بينهما
 .ضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصروله يف وصلها بـــ )أن( 

 هرم  أ  ( ﴿37)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م و اهلرم  ع نـ 
 .فميهبه هو القصر

 بونبكسر السني ) ابن كثريقرأها  :﴾و حي  س برون  ( ﴿33)آية  .(وحيس 
 ري تـ هرم  أرول ئ ك  ﴿ (22)آية و انـ هرم  أ و  ع ش  ء هرم  أ و  أ بـ ن اء هرم  أ و  إ خ  بضم امليم  كثري  بناقرأها  :﴾ء ااب 

لرهرم  ﴿ .ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر خ   مهاقرأ :﴾ع ن هر أرول ئ ك  ﴿ ﴾م ن هر و يرد 
 .)عنهو( )منهو(بصلة اهلاء بواو مدية فيهما  كثري  ابن

                                                           

 .412اإلحتاف ص  :ينظر .َوحَيُْرُص َوحَيْرِّصُ  ،ضم الشني وتسره مها لغتان َتيَـْعُكُف ويـَْعكِّفُ  (1)
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تـره ا أ ر ب ٌع و ع ش ررون  ﴿( 29) ن يٌة و آاي  ر  م د   (1) ﴾سرور ةر احل  ش 
 ترم  أ ن  م  ( ﴿2)آية نـ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ا ظ نـ 

 .فميهبه هو القصر
 عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  من( ﴿6)آية(. 
 ا بصلة اهلاء بواو مدية فيهم كثري  ابن مهاقرأ :﴾ع ن هر ف انـ تـ هروا﴿ ﴾ف خرذروهر و م ا﴿ (7)آية

 .)عنهو( )فخذوهو(
(33 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ف يكرم  أ ح دا

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أل نـ ترم  أ شد  ( ﴿33)آية

 .فميهبه هو القصر
(33 آية) ﴿  ار (بكسر اجليم وفتح الدال وألف بعدها على اإلفراد  كثري  ابنا قرأه :﴾جردرر د   .)ج 
بهمبكسر السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾حت  س بـرهرم  ﴿  .(حتس 
 (إين  بفتح الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾إ ينَّ أ خ افر ( ﴿36)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾ف   ن س اهرم  أ نـ فرس هرم  أرولئ ك  ( ﴿39)آية

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
(23 آية) ﴿بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾ن  ء ال قرر  ا

 .)القر ان(
تـره ا ث الث ةر ع ش ر  ﴿( 60) ن يٌة و آاي  ت حن ة  م د   (2) ﴾سرور ةر ال مرم 
 ل ي اء   و ع دروَّكرم  ﴿ (3)آية كرم  أ ن  ﴿ ﴾أ و  بضم امليم ووصلها بواو  كثري  ابنقرأها  :﴾ر ب  كرم  إ ن  ﴿ ﴾و إ ايَّ

ع ل هر م ن كرم  ﴿ .مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـ ف 
 .)يفعلهو(فيها 

                                                           

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،413اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، عدد آايهتا ا خالف بني العددين املكي والكويف يف (1)
 .131ومرشد اخلالن ص  ،31

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،414اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا (2)
 .131ن ص ومرشد اخلال ،31
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 اء  ﴿ (2)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأمها  :﴾إ لي كرم  أ يد يـ هرم  ﴿ ﴾ل كرم  أ ع د 

 .حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
 ف ع كرم  أ ر ح ام كرم  ﴿ (3)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾تـ نـ 

املخففة بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد  ابن كثري هاقرأ :﴾يـ ف ص لر ﴿ .فميهبه هو القصر
 .(1) (يـرف ص لر )
 و ةٌ ﴿ (3)آية م هرم  إ انَّ ﴿ ﴾ل كرم  أرس  ٌة( ابن كثريقرأ  :﴾ل ق و  و  ةٌ بكسر اهلمية فيها ) )أرس  و  وقرأمها  .(إ س 

ابن   هاقرأ :﴾و ال بـ غ ض اءر أ ب دا  ﴿ .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
تـ غ ف ر نَّ ﴿ .(والبغضاءر و ب دا  ىل وإبدال الثانية واواً حمضة )بتحقيق اهلمية األو  كثري   ابن هاقرأ :﴾أل ب يه  أل س 
 .)ألبيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري
 و ة﴿ (6)آية ٌة( ابن كثريقرأ  :﴾ف يه م  أرس  و  ةٌ بكسر اهلمية فيها ) )أرس  و  وقرأها بضم امليم  .(إ س 

 .ل فميهبه هو القصرووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفص
 ر كرم  أ ن  ( ﴿3)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني   كثري  ابنقرأمها  :﴾إ ل ي ه م  إ ن  ﴿ ﴾د اي 

  .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 كرم  أ ن  ( ﴿9)آية ر اج  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾إ خ 

هرم  أ  ﴿ .فميهبه هو القصر   .بتشديد التاء وصالً وختفيفها ابتداءً  يالبز   قرأها  :﴾ن  تـ و لَّو 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ع ل يكرم  أ ن﴿ (30)آية

بنقل حرتة اهلمية إىل السني وحيف اهلمية يف احلالني  كثري  ابنقرأها  :﴾و اس   لروا﴿ .فميهبه هو القصر
 .و س لروا()
 كرم  إ ىل   (33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ ز و اج 

 .فميهبه هو القصر
ن يةٌ  (2)سرور ةر الصَّف   ﴿( 63) تـره ا أ ر بـ ع ةر ع ش ر   (3) م د   (1) ﴾و آاي 

                                                           

بضم الباء وسكون الفاء وفتح الصاد خمففًا ابلبناء للمفعول وانئب الفائل ضمري املصدر املفهوم من يفصل أ  الفصل أو  ابن كثريقراءة  (1)
 .414اإلحتاف ص  :ينظر .إىل مبىن حنو لقد بينكم عند من فتح إلضافتهبينكم لكنه مبين على الفتح 

 .31حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .ويسمى أيضاً سورة احلواريني (2)
 .393التبصرة ص  :ينظر .مدنية يف قول اجلمهور :سورة مدنية وقيل مكية ويف غيث النفع (3)
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 خبلف عنه عليها هباء السكت يالبز   وقف  :﴾مل   ( ﴿2)آية. 
خبلف عنه عليها هباء السكت البز  يوقف  :﴾مل   ( ﴿2ة )آي. 
 (بعدي  بفتح الياء ) ابن كثريقرأها  :﴾م ن  بـ ع د ي امس رهر ﴿ (6)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ل كرم  إ ن  ﴿ (33)آية

 .هو القصر
 ( واايدة  ام اجلر يف لفظ اجلاللة فيصري أنصاربتنوين ) ابن كثري قرأها :﴾أ ن ص ار  هللا  ﴿ (33)آية

 .(2) (أنصارا  ح   النطق بالم مكسورة بعدها  ام مفتوحة مشددة )
د ى ع ش ر  ﴿( 62) تـره ا إ ح  ن يٌة و آاي   (3)﴾سرور ةر اجل رمرع ة  م د 
 ت ه  ﴿( 2)آية ا بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووصله كثري  ابنقرأها  :﴾ع ل ي ه م  ء ااي 

 .فميهبه هو القصر
 ت يه  م ن  ( ﴿3)آية  .)يؤتيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾يـرؤ 
 ل ياءر ﴿ (6)آية ترم  أ نَّكرم  أ و  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأمها  :﴾ز ع م 

 فميهبه هو القصر.
 منهو(بصلة اهلاء بواو مدية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾هر ف إ نَّهر م ن  ﴿ (3)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ل كرم  إ ن  ( ﴿9)آية

 .هو القصر

                                                                                                                                                                             

 وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص ،419اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا (1)
 .131ومرشد اخلالن ص  ،31

اإلحتاف ص  :ينظر .( )انصارا  ويكون اجلار واجملرور نعتًا لـــــ  ،أو غري مييدة ،الالم هنا إما مييدة يف املفعول للتقوية إذ األصل أنصار هللا (2)
416. 

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،416ص  اإلحتاف :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا (3)
 .131ومرشد اخلالن ص  ،31
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د ى ع ش ر  ﴿( 63) تـره ا إ ح  ن يٌة و آاي   (1)﴾سرور ةر ال مرن اف قرون  م د 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ء ام نروا أب  نـ هرم( ﴿3)آية

 .فميهبه هو القصر
 ٌب(الشني  قنبلأسكن  :﴾خرشربٌ ﴿ (3)آية بكسر السني  ابن كثريقرأها  :﴾حي  س برون  ﴿ .)خرش 

بون)فيها   .(حيس 
 تـ غ ف ر ت  ( ﴿6)آية بضم امليم ووصلها بواو  كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  إ نَّ ﴿ ﴾هل رم  أ م  ﴿ ﴾ع ل يه م  أ س 

 .مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ال تـرل ه كرم  أ م و الركرم  ( ﴿9)آية

 فميهبه هو القصر.
(اج ا أ ج لره  وىل مع املد والقصر )إبسقاط اهلمية األ يالبز    هاقرأ :﴾ه اج اء  أ ج لر ﴿ (33 )آية. 
 :بوجهني قنبل هاوقرأ

 .يسهيل الثانية بني بنيحتقيق اهلمية األول و  :األول
 .إذ  ا ساتن بعده حبرف مد مع القصرإبداهلا  :الثاينو 
ن يٌة ﴿( 63) تـره ا مث  ان  ع ش ر   (2)سرور ةر التـَّغ ابن  م د   (3)﴾و آاي 
 ل هر ج نَّات  ﴿ ﴾ه  ع ن هر س ي  ئ ات  ﴿ (9)آية خ  )عنهو( بصلة اهلاء بواو مدية فيها  كثري  ابن مهاقرأ :﴾و يرد 

 .)يدخلهو(
 هر ل كرم  ﴿( 2)آية وعند  ،)يرض ع  ف ه(( حبيف األلف ويشديد العني يضاعفه) كثري  ابنقرأ  :﴾يرض اع ف 

 )يضعفهو(وصلها بـــ )لكم( فإنه يصل اهلاء بواو مدية فيها 
تـره ا اثن ا ع ش ر  سرور ةر ال﴿( 62) ن يٌة و آاي   (4)﴾طَّالق  م د 

                                                           

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،416اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا (1)
 .131ومرشد اخلالن ص  ،31

اي  ﴿مكية إ ا  ثالث آايت من  :عنه وعطاء قال ابن عباس  266يث النفع هبامش السراج ص ويف غ ،سورة مدنية على قول األتثرين( 2)
ذ رروهرم   د كرم  ع درو ا  لَّكرم  ف اح  كرم  و أ و ال    .﴾ال مرف ل حرون   ....﴿إىل  ﴾أ يـ ه ا الَّذ ين  آم نروا إ نَّ م ن  أ ز و اج 

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،411اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،آايهتا  ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد (3)
 .131ومرشد اخلالن ص  ،32

 .132مرشد اخلالن ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا (4)
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 نبكسر الباء فيها ) ابن كثريقراها  :﴾بـريروهت  نَّ ﴿ (3)آية بفتح  ابن كثريقراها  :﴾مربـ ي  ن ة  ﴿ .(ب يروهت 

 .)مربـ يـَّن ة(الياء املشددة 
 ل غر أ م ر ه  ﴿ .قهو()ويرز بصلة اهلاء بواو مدية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾و يـ ر زرق هر م ن  ﴿ (3)آية  :﴾اب 

 . (1)( ابلٌغ أ مر هر ويرتيب عليه ضم الضمري ) ،(أمره( ونصب راء )ابلغبتنوين ) ابن كثريقرأها 
 ( وصالً الآلء  هبمية مكسورة مع حيف الياء بعدها ) قنبل قرأها :)معاً( ﴾و الالئ ي﴿ (3)آية

  .وأما وقفاً فله فيها ابلسكون احملض والر وم .ووقفاً 
وله أيضًا إبداهلا ايًء ساتنة مع املد ست  ،بتسهيل اهلمية بني بني مع املد والقصر وصالً  يالبز   وقرأها 

  .(2) )الاليي(حرتات  التقاء الساتنني 
  :وأما وقفاً فله فيها ثالثة أوجه

 .يسهيل اهلمية ابلر وم مع القصر :األول
 .يسهيل اهلمية ابلر وم مع املد :الثاين

 .(الآلي)إبداهلا ايًء ساتنة مع املد ست حرتات  التقاء الساتنني  :الثالث
 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر كثري  ابنقرأها  :﴾ن س ائ كرم  إ ن  ﴿
 عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية فيها  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر س ي  ئ ات ه  ﴿( 2)آية(. 
 عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ه  ر ز قرهر ع ل ي  ( ﴿7)آية(. 
 ت  ( ﴿33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ع ل يكرم  ء ااي 

ل هر ج نَّات  ﴿ .)مربـ يـَّن ات(بفتح الياء املشددة  ابن كثريقراها  :﴾اتمربـ ي  ن  ﴿ .فميهبه هو القصر خ   :﴾يرد 
 .)يدخلهو(بصلة اهلاء بواو مدية فيها  كثري  ابن اهرأق
ر مي  ﴿( 66) تـره ا اثن ا ع ش ر   (3)سرور ةر التَّح  ن يٌة و آاي   (4)﴾م د 
 خبلف عنه عليها هباء السكت يالبز   وقف  :﴾مل   ( ﴿3)آية. 

                                                           

 .413اإلحتاف ص  .صلابلتنوين والنصب على إعمال اسم الفاعل تما هو األ (1)
حـال إبـدال اهلمـز هـو اإلظهـار فقـط  يللبز   )امل خوذ من طريق احلرز  :619جاء يف تتاب البدور الياهرة للقاضي ص  ﴾والالئي يئسن﴿ (2)

 .وإما اإلدغام فهو من طرق النشر(
 .32حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر  . ويسمى أيضاً سورة النيب (3)
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،415اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،الف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خ (4)

 .133ومرشد اخلالن ص  ،32
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 عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع رَّف  ع ل ي ه  ( ﴿3)آية(. 
 هر ﴿ ﴾ف إنع ل ي ه  ﴿ .(رات ظَّاه)فيها بتشديد الظاء  ابن كثريقرأها  :﴾ات ظ اه ر  ( ﴿3)آية م و ال 

رب  يلر  وقرأ  .)موالهو(ويف الثانية بواو مدية  )عليهي(يف األوىل بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾و ج 
رب  يلر ﴿  .)ج رب  يل(بفتح اجليم  ﴾و ج 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ر ب كرم  أ ن  ( ﴿3)آية

 .هو القصر
 هباء يف األربعة خالفاً  كثري  ابن وقف :﴾ابـ ن ت  ﴿)الثالثة(  ﴾ام ر أ ت  ( ﴿32و  33و  30)آية

بكسر  كثري  ابنقرأها  :﴾و كرترب ه  ﴿ .)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾م ن  ي ه  ف  ﴿ .للرسم
 .)وك ت اب ه (الكاف وفتح التاء وألف بعدها على اإلفراد 
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ررون   عر و ال ع ش   اجل رز ءر التَّاس 
 
تـره ا ث الثرون  ﴿( 67)  (1) ﴾سرور ةر ال مرل ك  م ك يٌَّة و آاي 
 لرو كرم  أ ي كرم  أ ح س نر ( ﴿2)آية حرتتني  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار  كثري  ابنقرأمها  :﴾ل يـ بـ 

 .تاملنفصل فميهبه هو القصر
 وعند البدء هبا خيففها (يـ زر متَّ  )التاء الثانية بتشديد  يالبز    قرأها :﴾ت ك ادر مت  يزر ( ﴿3)آية. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾أ نـ ترم  إ الَّ ( ﴿9)آية

 .هو القصر
 ل كرم  ( ﴿33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ و   قـ و 

 .فميهبه هو القصر
 ترم  ﴿ (36)آية نـ  وأما  ،إدخال من غريبتحقيق اهلمية األوىل ويسهيل الثانية  البزيقرأها  :﴾أ أ م 

)النشور ن غري إدخال أبدل األوىل واواً خالصة وسهل الثانية م )النشور(بــــ )أأمنتم( فإذا وصل  ؛قنبل
 .يكالبز   قرأها  )أأمنتم(وابتدأ بــــ  )النشور(وإذا وقف على  .و أمنتم(

  .)السماء  ي ن(بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الثانية ايًء  ابن كثريقرأها  :﴾السَّم اء  أ ن  ﴿
 السماء  ي ن(انية ايًء بتحقيق اهلمية األوىل وإبدال الث ابن كثريقرأها  :﴾السَّم اء  أ ن  ﴿ (37)آية(. 
(23 آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾يـ ر زرقركرم  إ ن

 .فميهبه هو القصر
سراط( يالبز   ابلسني خبلف عن  قنبلقرأها  :﴾ص ر اط﴿ (22 )آية(. 
 إليهي(اء مدية بصلة اهلاء بي كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل يه  حتر ش ررون  ( ﴿23)آية(. 
 هر زرل ف ة  ( ﴿27)آية  .)رأوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر أ و 

                                                           

قد جعل املكي ف :يف رؤوس اآلايت اووجه اخلالف بينهم .عدد آايهتا حسب العدد املكي ثالثون وآية خمالفًا العدد الكويف يية واحدة (1)
بـ ن ا﴿و  ﴾ن ذ يرٌ  ج اء ان  ق الروا بـ ل ى ق د  ﴿( آيتني 5اآلية ) وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،415اإلحتاف ص  :ينظر .﴾ك ب ري    .......ف ك ذَّ

 .139ومرشد اخلالن ص  ،32
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 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾إ ن   أ ر أ يـ ترم  ﴿ (23)آية

 .هو القصر
 عليهي(اء بياء مدية بصلة اهل كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل يه  تـ و ك ل ن ا( ﴿29)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾إ ن   أ ر أ يـ ترم  ﴿ (30)آية

 .هو القصر
تـره ا اثـ ن ان  و َخ  سرون   (1)سرور ةر ال ق ل م  ﴿( 63)  (2) ﴾م ك يٌَّة و آاي 
 واو من غري إدغامالنون وال ابن كثريأظهر  :﴾ن و ال ق ل م  ( ﴿3)آية. 
 ت ن اع ل يه  ( ﴿32)آية  .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾آاي 
 ح ر ث كم  إ ن  ﴿ .(أنر اغ دوابضم النون فيها وصاًل ) ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  اغ دروا( ﴿22)آية﴾: 

 .و القصربضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه ه كثري  ابنقرأها 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ و س طرهرم  أ مل   ( ﴿23)آية

 .فميهبه هو القصر
 ررسرون  ( ﴿37)آية  .)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ت د 
 ل م ا ) يالبز   وقرأ  .)فيهي(ء بياء مدية بصلة اهلا كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  ل م ا ُت  يـَّررون  ( ﴿33)آية

 .وصالً مع املد ست حرتات للساتننيالتاء بتشديد  (ُت  يـَّررون  
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ل كرم  أ مي  انٌ ( ﴿39)آية

 .فميهبه هو القصر
 م امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بض كثري  ابنقرأها  :﴾س ل هرم  أ يـ هرم  ( ﴿30)آية

 .فميهبه هو القصر
( 33آية) ﴿  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ب شرر ك ائ ه م  إ ن

 .فميهبه هو القصر

                                                           

 .32حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .(ن)ويسمى أيضاً سورة  (1)
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،421اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،الف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خ (2)

 .139ومرشد اخلالن ص  ،32
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 فميهبه  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  إ نَّ ( ﴿32)آية

 .هو القصر
( 36آية) ﴿  را بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ت س   هلررم  أ ج 

 .فميهبه هو القصر
 تـ ب اهر ر ب هر ( ﴿20)آية  .)فاجتباهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اج 

تـره  ﴿( 69)  (1) ﴾ا اثـ ن ان  َخ  سرون  سرور ةر احل  اق ة  م ك يٌَّة و آاي 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ك   نَـّهرم  أ ع ج ازر ( ﴿7)آية

 .فميهبه هو القصر
 ة  ( ﴿30)آية ذ  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ف   خ ذ هرم  أ خ 

 .فميهبه هو القصر
(29و  23 تاناآلي) ﴿  م ال ي ه   وأما  ،فاً ( وقماليهإبثبات اهلاء يف ) ابن كثريقرأها  :﴾ه ل ك

 .إدغام اهلائني :األول: وصالً فله فيها وجهان
 .( سكتة لطيفة من غري ينفسماليهاإلظهار وهو  ا يتأيى إ ا  ابلسكت على هاء ) :والثاين
(33و  30 اآليتان) ﴿ خرذروهر فـ غرل وهر  َّبصلة اهلاء بواو مدية فيهما ابن كثريا قرأمه :﴾مثر 

 .)خذوهو فغلوهو(
(32و  33 اآليتان) ﴿  ل وهر ص  َّصلوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾مثر(. 
(33و  32 اآليتان) ﴿ لركروهر  .)فاسلكوهو(بصلة اهلاء بواو مدية  ابن كثريقرأها  :﴾إنَّهر  ف اس 
 م نرون  م ا تـر ( ﴿33)آية  .(ما يومنونبياء الغيب ) ابن كثريقرأها  :﴾ؤ 
 (ذَّكَّروني  )مع يشديد اليال بياء الغيب  ابن كثريقرأها  :﴾ت ذ كَّررون  ﴿ (32)آية. 
 ل ي م ني   م نهر ( ﴿32)آية  .(منهو)مدية  بواوبصلة اهلاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾اب 
 ز ين  ( ﴿37)آية  .)عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر ح اج 

تـره ا أ ر ب ٌع و أ ر بـ عرون  ﴿( 70)  (1) ﴾سرور ةر ال م ع ار ج  م ك يٌَّة و آاي 

                                                           

( آية 2( و )1اآليتني )املكي  جعلفقد  :يف رؤوس اآلايتووجه اخلالف بينهما  . ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا( 1)
م ال ه  ﴿( آيتني 29وجعل اآلية ) ،﴾احل  آقَّة م ا احل  آقَّة﴿واحدة  ت اب هر ب ش  ت ين  مل   أروت  ك ت اب ي ه  ﴿و  ﴾و أ مَّا م ن  أرويت   ك  ل يـ  حتاف ص إلا :ينظر .﴾فـ يـ قرولر اي 

 .136ومرشد اخلالن ص  ،32حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص و  ،422
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 إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل يه  يف  ( ﴿3)آية(. 
 ونراهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و نـ ر اهر ق ر يب ا( ﴿7)آية(. 
(32و  33 آليتانا) ﴿  ب ب ن يه   ب ت ه  .)ببنيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾و ص اح 
(33و  32 اآليتان) ﴿  يه يل ته   و أ خ  يهي(بصلة اهلاء بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾و ف ص   .)و أ خ 
(33و  33 اآليتان) ﴿  تـرئ و يه تئويهي(ء مدية بصلة اهلاء بيا ابن كثريقرأها  :﴾و م ن(. 
(32و  33 اآليتان) ﴿  يه  .)ينجيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  ابن كثريقرأها  :﴾ك ال يـرن ج 
 برفع التاء فيها ابن كثريقرأها  :﴾نـ زَّاع ة  ( ﴿36)آية.  
 ه م  أ و  ( ﴿30)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾أ ز و اج 

 .ه هو القصرفميهب
 هت  م  ( ﴿33)آية  .)ألمانتهم(بغري ألف على التوحيد  ابن كثري قرأها :﴾أل  م اان 
 ألنه مصدر يدل على الكثري  ،بغري ألف على التوحيد ابن كثري قرأها :﴾ب ش ه اد اهت  م  ( ﴿33)آية

 .(بشهادهتموالقليل )
 (2)ى الالم املقطوعة عل ابن كثريقف جيوا أن ي :﴾ف م ال  الَّذ ين  ( ﴿63)آية.  
 هرم  أ ن( ﴿33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾م نـ 

 .هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ك   نَـّهرم  إ ىل  ﴿( 33)آية

 .فميهبه هو القصر
 .(3) (ن ص ب  بفتح النون وإسكان الصاد فيها ) ريابن كث قرأها :﴾نرصرب  ﴿
ررون  ﴿( 73) تـره ا مث  ان  و ع ش   (4) ﴾سرور ةر نروح  ع ل يه  السَّالمر م ك يٌَّة و آاي 

                                                                                                                                                                             

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،423اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا  ا خالف (1)
 .133ومرشد اخلالن ص  ،33

 .(13يراجع سورة النساء اآلية ) (2)

والبــدور الياهــرة  ،214والتيســري ص  ،910املفصـل ص الكامــل  :ينظــر  .(سرــقرف( و )س ــق فعلـى أهنــم جعلــوه واحـداً وهــو العلــم والغايــة تـــ )( 3)
 .4/156للنشار 

فقـد جعـل املكـي اآلايت  :يف رؤوس اآلايت بينهمـاووجـه اخلـالف  .خمالفـاً العـدد الكـويف ييتـنيآيـة  املكـي ثالثـونعدد آايهتا حسب العـدد ( 4)
ـــرا  ﴿ و ﴾ت ـــذ ررنَّ و د ا  و ال  سرــو اعا  ال  و ق ـــالروا ال  تـ ـذ ررنَّ آهل ـ ـت كرم  و  ﴿( مخــس آايت هــي 29( و )24( و )23) و قـ ـد  أ ض ـــل وا   و ال  يـ غرـــوث  و يـ عرــوق  و ن س 

را  ﴿و  ﴾و ال ت ز د  الظَـّال م ني  إ الَّ ض ـالال  ﴿و  ﴾ك ث ريا   لروا ان  البيـان  :يتظـر .﴾فـ ل ـم  جي  ـدروا هل ـرم  م ـن  درون  هللا  أ ن ص ـارا  ﴿و  ﴾ن َـّا خ ط يئ ـاهت  م  أرغ ر قـروا فـ  رد خ 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

231 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
( 3آية) ﴿و اتَـّقروهر ﴿ .(أنر اعبردوابضم النون فيها وصاًل ) ابن كثريقرأها  :﴾أ ن  اع بردروا

 .)واتقوهو(ة اهلاء بواو مدية بصل كثري  ابن هاقرأ :﴾و أ ط يعرون  
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾و يـرؤ خ  ر كرم  إىل  ( ﴿3)آية

 .فميهبه هو القصر
 (دعاءي  بفتح الياء فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾درع اء ي إ ال  ﴿ (6)آية. 
 ر ارا  ﴿ .(إين    الياء فيها ) بفتح ابن كثريقرأها  :﴾إ ين   أ ع ل ن تر ﴿ (9)آية  كثري  ابنقرأها  :﴾هل رم  إ س 

 .بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ر بَّكرم  إ نَّهر ( ﴿30)آية

 .هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ل كرم  أ نـ ه ارا  ( ﴿32)آية

 .فميهبه هو القصر
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾خ ل ق كرم  أ ط و ارا  ( ﴿33)آية

 .فميهبه هو القصر
 ر اجا  ( ﴿33)آية لها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل بضم امليم ووص كثري  ابنقرأها  :﴾خير ر جركرم  إخ 

 فميهبه هو القصر.
( 23آية) ﴿ ابنقرأها  :﴾و و ل درهر ﴿ .)يزدهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي ز د هر م الرهر  

 .(1) )و ورل درهر(بضم الواو الثانية وإسكان الالم  كثري
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾خ ط يئ اهت  م  أرغ ر قروا( ﴿22)آية

 فميهبه هو القصر.
 م نا   ب يِت   ( ﴿23)آية  .إبسكان الياء ابن كثريقرأها  :﴾مرؤ 

                                                                                                                                                                             

ومرشــــد  ،33وحتقيــــق البيــــان يف عــــد ِّ آ  القــــرآن ص  ،424واإلحتــــاف ص  ،321 – 213وفنــــون األفنــــان  ابــــن اجلــــوا  ص  ،299للــــداين ص 
 .135اخلالن ص 

ــل والُبخــل (1) والكامـــل  ،424اإلحتــاف ص  :ينظــر .وقيـــل املضــموم مجــع املفتــوح تأســد وُأســد ،وتَحــين وُحــين ،قيــل الفــتح والضــم لغتــان تالَبخِّ
 .911املفصل ص 
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ررون   (1)سرور ةر اجل  ن   ﴿( 72) تـره ا مث  ان  و ع ش   (2) ﴾م ك يٌَّة و آاي 

( 3( و )7( و )6( و )2و )( 3و ) (3)اآلايت اثين عشر موضعًا وهي اهلمية يف  ابن كثريتسر 
  .(و إ نَـّهرم( )و إ انَّ ( )و إ نَّه) (33( و )33و ) (32( و )33( و )30( و )9و )
(3 آية) ﴿  قر اان (بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾ان  ء اقـرر(. 
 ترم  أ ن  ( ﴿7)آية نـ  بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  بضم امليم ووصلها كثري  ابنقرأها  :﴾ظ نـ 

 .هو القصر
 هر ع ذ ااب  ﴿ .)فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  و م ن  ( ﴿37)آية لرك  قرأ  :﴾ي س 

 .)نسلكهو(بصلة اهلاء بواو مدية  )نسلكه عذااب (وقرأ  .(نسلكه)ون ابلن )يسلكه( ابن كثري
( 39آية) ﴿عروهر ك ادروا  ،)يدعوهو(األوىل بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾ع ل يه  ل بدا  ﴿ ﴾ي د 

 .)عليهي(والثانية بياء مدية 
 قال بفتح القاف والالم وألف بينهما على أنه فعل ماٍض  كثري  ابن هاقرأ :﴾اقرل  إ منَّ  ( ﴿20)آية(
 .إمنا(
 بفتح الياء فيها ابن كثريقرأها  :﴾ر يب  أ مدا  ( ﴿22)آية. 
 يه  و م ن  ( ﴿27)آية  .)يديهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي د 

                                                           

 .33حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .ويسمى أيضاً سورة الوحي( 1)
وذكـر  ،وعـدد آايهتـا اإلمجـايل عشـرون ومثـان ،)وأما سورة اجلن فمكيـة ابتفـاق :151قال يف مرشد اخلالن ص  .عدد آايهتا عشرون ومثان( 2)

 :( هكـيا23( و )22املكـي رأسـي اآليتـني ) فقـد جعـل :ووجه اخلالف بينهما يف رؤوس اآلايت .(يبز   الوسبع عند  .اجلعربي والبنا الدمياطي
ــدٌ ﴿ ــن  احَّ  أ ح  ا﴿ و ﴾قرــل  إ ين   ل ــن  جير ــري ين  م  ــد  ــن  درون ــه  مرل ت ح  ــد  م  ــول هر  و ل ــن  أ ج  ت ه  و م ــن  يـ ع ــص  احَّ  و ر سر ــاال  ــن  احَّ  و ر س  غ ــا م  ــنَّم   إ الَّ ب ال  ر  ج ه  ف ــإ نَّ ل ــهر ان 

ا ا أ ب د   .33وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،151مرشد اخلالن ص  :ينظر .﴾خ ال د ين  ف يه 
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ررون   (1)سرور ةر ال مرزَّم  ل  م ك يَّةٌ ﴿( 73) تـره ا ع ش   (2)﴾و آاي 
 ابن هاقرأ :﴾م ن هر ق ل بال  ﴿ .(أ ور انـ قرص  بضم الواو وصاًل ) ابن كثريقرأها  :﴾أ و  انـ قرص  ( ﴿3)آية  

 .)منهو(اء بواو مدية بصلة اهل كثري
 ابنقرأها  :﴾نء اقرر  ال﴿ .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  و ر ت ل( ﴿3)آية  

 .)القر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري
 إليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾إ ل ي ه  تـ ب ت ال  ( ﴿3)آية(. 
 هر و ك يال  ( ﴿9)آية  .)فاُتذهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف اُتَّ ذ 
 ا( ﴿36)آية ذ  هر أ خ  ان   .)ف خذانهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   خ ذ 
 بصلة اهلاء  ريكث  ابن هاقرأ :﴾َت  دروهر ع ن د  احَّ  ﴿ ﴾م ن هر و أ ق يمروا﴿ ﴾حتر صروهر فـ ت اب  ( ﴿20)آية

بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن  كثري  ابنقرأها  :﴾نء اقرر  ال﴿ .)منهو( )َتدوهو( )حتصوهو(بواو مدية 
 .)القر ان(قبلها وحيف اهلمية 

ٌت و َخ  سرون  ﴿( 73) تـره ا س   (3) ﴾سرور ةر ال مردَّث  ر  م ك يٌَّة و آاي 
 ز  ( ﴿2)آية ز  والر   اء فيها )بكسر الر  ابن كثريقرأها  :﴾و الر ج   .(4) (ج 
 ل يه  س ق ر  ( ﴿26)آية  .)س صليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾س  رص 
 تـ هرم  إ الَّ ﴿ (33)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ع دَّ

 .فميهبه هو القصر
                                                           

ـرا  مج  ـيال  ﴿وقيل إ ا  آيتني  ،سورة مكية( 1) جرـر هرم  ه ج   :ينظـر .إىل آخرهـا ﴾...إ نَّ ر بَـّك  ﴿وقيـل إ ا   ،والـيت بعـدها ﴾و اص رب   ع ل ـى م ـا يـ قرولـرون  و اه 
 .33وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،426اإلحتاف ص 

( آيــة 2( و )1ل املكــي اآليتــني )فقــد جعـ :ووجــه اخلــالف بينهمــا يف رؤوس اآلايت . ا خـالف بــني العــددين املكـي والكــويف يف عــدد آايهتــا (2)
ـا أ ر س ـل ن ا إىل  ف ر ع ـو ن  ﴿و  ﴾إ انَّ أ ر س ل ن ا إ ل يكرم  ر سرـوال  ﴿( آيتني 19وجعل اآلية ) ،﴾يال  اي  أ يَـّه ا ال مرز م لر قرم  الَّي ل  إ الَّ ق ل  ﴿واحدة  ش ـاه دا  عل ـيكرم  ك م 
 .153ومرشد اخلالن ص  ،33وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،426اإلحتاف ص  :ينظر .﴾ر سروال  

فقـد جعـل املكـي  :يف رؤوس اآلايتووجـه اخلـالف بينهمـا  .خمالفاً العدد الكويف يية واحدةعدد آايهتا حسب العدد املكي مخس ومخسون ( 3)
ر م ني﴿( آية واحـدة 42( و )41اآليتني )  ،426اإلحتـاف ص  ،1/224مجـال القـراء  ،293البيـان ص  :ينظـر ﴾م ـا س ـل ك كرم  يف  س ـق ر   ع ن ال مرج 

  .159اخلالن ص ومرشد  ،34وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص 
وذا الر ِّجــي  :والتقــدير ،واملعــىن أنــه أُمــر أن يهجــر مــا حيــل العــياب مــن أجلــه ،ابي( العــوالرجــزبكســر الــراء علــى أنــه جعــل ) ابــن كثــريقرأهــا ( 4)

الياهـرة للنشـار البـدور  :ينظـر .وقيـل مهـا لغتـان يف العـياب .ألن عباديـه يـؤد  إىل العـياب ،وحسـن إضـافة الصـنم إىل العـياب ،وهـو صـنم ،فـاهجر
4/210. 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

234 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 وألف بعدها وحيف اهلمية وفتح الدال يف  )إذ(بفتح ذال  ابن كثريقرأها  :﴾إ ذ  أ د بـ ر  ( ﴿33)آية

(فتكون قراءهتا  )أدبر(  .)إ ذ ا د بـ ر 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾م ن كرم  أ ن  ﴿ (37)آية

 .هو القصر
 هرم  أ ن  ﴿ (22)آية مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه بضم امليم ووصلها بواو  كثري  ابنقرأها  :﴾م نـ 

 .هو القصر
تـره ا أ ر بـ عرون  ﴿( 72)  (1) ﴾سرور ةر ال ق ي ام ة  م ك يٌَّة و آاي 
 مر ﴿ (3)آية  ،حبيف األلف اليت بعد الالم يالبز   خبلف عن  ابن كثريقرأها  :)األوىل( ﴾ال أرق س 

 .إبثبات األلف يللبز   والوجه الثاين 
 مر ﴿ (2)آية  . ا خالف فيها :)الثانية( ﴾ال أرق س 
 بر بكسر السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾أ حي  س بر ( ﴿3)آية  .(أ حي  س 
(33و 37 اآليتان )﴿  بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها  كثري  ابنقرأمها  :)معاً( ﴾هر ن  ء اقـرر

هر ف اتَّب ع  ﴿ .)قر انه(وحيف اهلمية   .)قرأانهو(ء بواو مدية بصلة اهلا كثري  ابن هاقرأ :﴾قـ ر أ ان 
 حيبون(بياء الغيب  ابن كثريقرأها  :﴾حتر برون  ( ﴿20)آية(. 
 ويذرون(بياء الغيب  ابن كثريقرأها  :﴾و ت ذ ررون  ( ﴿23)آية(. 
 فيها وقرأها ابإلدغام وصالً  البن كثري  ا سكت :﴾م ن  ر اق  ( ﴿27)آية. 
 بر لسني فيها )بكسر ا ابن كثريقرأها  :﴾أ حي  س بر ( ﴿36)آية  .(أ حي  س 
 (متىنابلتاء ) ابن كثريقرأها  :﴾مير ىن  ( ﴿37)آية. 

                                                           

فقــد جعــل  :يف رؤوس اآلايت بينهمــاووجــه اخلــالف  .خمالفــاً العــدد الكــويف ييــة واحــدةآيــة  املكــي يســع وثالثــون عــدد آايهتــا حســب العــدد( 1)
وحتقيـق البيـان  ،421اإلحتـاف ص  :ينظـر .﴾آنـ هر إ نَّ ع ل ين ـا مج  ع ـهر و قـرر   ال حتر ر  ك  ب ه  ل س ـان ك  ل تـ ع ج ـل  بـ ه  ﴿( آية واحدة  11( و )16اآليتني )املكي 

 .151ومرشد اخلالن ص  ،34يف عد ِّ آ  القرآن ص 
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د ى و ث الثرون   (1)سرور ةر اإلن س ان  م ك يَّةٌ ﴿( 76) تـره ا إ ح   (2) ﴾و آاي 
 يع ا( ﴿2)آية ت ل يه  ف ج ع ل ن اهر مس   ية والثان ،)نبتليهي(األوىل بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابنقرأ  :﴾نـ بـ 

 .بواو مدية )فجعلناهو(
(3 آية) ﴿ال من  فقنبل :وعند الوقف ،تحفصحبيف التنوين وصاًل   ابن كثريقرأها  :﴾س الس 

من غري  :والثاين ،ابأللف :األول :فله فيها وجهان يالبز   وأما  .)سالسل(غري ألف مع إسكان الالم 
 .كقنبلألف مع إسكان الالم 

(36و  32 اآليتان) ﴿قـ و ار ير ا  األوىل ابلتنوين ويرته يف  ابن كثريقرأ  :﴾م ن  ف ض ة   قـ و ار ير ا
 .والثانية حبيفها مع إسكان الراء ،فاألوىل ابأللف :وأما وقفاً  ،الثانية وصالً 

(23 آية) ﴿ ٌر ق تـ بـ   .(3)ورفع الثاين ،خبفض األوىل ابن كثريقرأها  :﴾خرض ٌر و إ س 
 بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأمها  :﴾ن  ء اقرر  ال﴿( 23)آية

 .)القر ان(
 ا  ﴿ (23)آية هرم  ء امث  بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾م نـ 

 .فميهبه هو القصر
 هر ل ي ال  ( ﴿26)آية  .سبحهو(و )بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و س ب  ح 
(30 آية) ﴿  بياء الغيب كثري  ابن هاقرأ :﴾ت ش اؤرون. 

                                                           

 .33حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .أو مدنية ،مكيةسورة ( 1)
البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  وحتقيق ،423اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،يف عدد آايهتا العددين املكي والكويف ا خالف بني ( 2)

 .153ومرشد اخلالن ص  ،34
اإلحتاف  :ينظر .والرفع يف الثانية نسقاً على ثياب على حيف مضاف أ  وثياب استربق ،ابخلفض نعت لسندس وفيه وصف املفرد ابجلمع( 3)

 .425ص 
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تـره ا َخ  سرون   (1) سرور ةر ال مرر س الت  م ك يَّةٌ ﴿( 77)  (2) ﴾و آاي 
 را  ( ﴿6)آية  .(نرذررا  بضم اليال ) ابن كثريقرأها  :﴾أ و  نرذ 
 يانإبدغام القاف يف الكاف فله فيه وجهان جائ ابن كثريقرأها  :﴾َن  لرق كرم  ( ﴿20)آية: 

 .إدغام انقص ببقاء صفة ا استعالء وهو رأ  بعض أهل األداء :األول
 .إدغام تامل بيهاب ذات احلرف والصفة وهو رأ  اجلمهور :والثاين
 فجعلناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ج ع ل ن اهر يف  ( ﴿23)آية(. 
 تٌ عد الالم على اجلمع )إبثبات ألف ب ابن كثريقرأها  :﴾مج  ال تٌ ( ﴿33)آية   .(مج  اال 
 (و ع يونبكسر العني ) ابن كثريقرأها  :﴾و عريرون( ﴿33)آية.  

 اجل رز ءر الثَّالثرون  
 
تـره ا أ ر بـ عرون  ﴿( 73)  (3) ﴾سرور ةر النـَّب    م ك يٌَّة و آاي 
 عمه(خبلف عنه هباء السكت  يالبز   وقف عليها  :﴾ع مَّ ( ﴿3)آية(.  
 فيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف يه  خمر ت ل فرون﴿( 3)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾و خ ل ق ن اكرم  أ ز و اجا  ﴿ (3)آية

 .فميهبه هو القصر
 بتشديد التاء  ابن كثريقرأها  :﴾و فرت ح ت  ﴿ (39)آية)  .)و فت  ح ت 
( 22آية) ﴿  (4) (و غ س اقا  بتخفيف السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾و غ سَّاقا. 
 ن اهر ك ت ااب  ( ﴿29)آية  .)أحصيناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ ح ص يـ 

                                                           

 .34وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،430اإلحتاف ص  :ينظر .﴾....و إ ذ ا ق يل  هل رم  ﴿ وقيل إ ا   ،سورة مكية( 1)
 .153مرشد اخلالن ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،يف عدد آايهتا  ا خالف بني العددين املكي والكويف( 2)
 اآليـةاملكـي فقـد جعـل  :ووجـه اخلـالف بينهمـا يف رؤوس اآلايت .عدد آايهتا حسب العدد املكي إحدى وأربعون خمالفاً الكويف ييـة واحـدة( 3)
ااب  ق ر يب ــا﴿ ( آيتــني40) كرم  ع ــذ  ــر ااب  ﴿ و ﴾إ انَّ أ ن ــذ ر ان  ت ــين  كرن ــتر تـر ــاف رر اي  ل يـ  اهر و يـ قرــولر ال ك  ــا ق ــدَّم ت  ي ــد  ــر ءر م  م  يـ ن ظرــرر ال م  ــو  اإلحتــاف ص  :ينظــر .﴾يـ 

ـــل جـــزم أبن )مل يتعـــ :153قـــال يف مرشـــد اخلـــالن ص  .39وحتقيـــق البيـــان يف عـــد ِّ آ  القـــرآن ص  ،431 ـــه خللـــف املكـــي ب ـــداين يف بيان رض ال
البصــري يعــده فقــط والبــاقون يرتكونــه ومعهــم املكــي ابــن عبــد الكــايف واملتــويل فلــم يــذكرا خالفــا  للمكــي فيــه بــل جزمــا  أبنــه معــدود للمكــي 

 .والبصري(
 .(91يراجع سورة ص اآلية )( 4)
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 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابنقرأها  :﴾ن ز يد كرم  إ الَّ ﴿ (30)آية

 .قصرفميهبه هو ال
 الرمحنر( (1)ابلرفع ابن كثريا قرأمه :﴾الرَّمح ن  ﴿ ﴾ر ب   السَّم و ات  ( ﴿37)آية( ) م ن هر ﴿ .)ربر

ط ااب    .)منهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾خ 
 اهر و يـ قرولر ( ﴿30)آية  .)يداهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ي د 

ٌت و أ ر بـ عرون  سرور ةر النَّاز ع  ﴿( 79) تـره ا س   (2) ﴾ات  م ك يٌَّة و آاي 
(33و  30 اآليتان﴿ ) َّاهلمية  حتقيقاب استفهام فله فيهما  ابن كثريا قرأمه :﴾اذ  أ ء  ﴾ ﴿أ ء ان

  .بني بني من غري إدخالاألوىل ويسهيل الثانية 
 د اهر ر ب هر ﴿ (36)آية   ابن هاقرأ :﴾طرو ى  ﴿ .داهو()انبصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ان 

 .من غري ينوين  يف احلالني كثري
 تـ زَّكَّى(بتشديد اليا   كثري  ابن هاقرأ :﴾تـ ز كَّى﴿ (33)آية(. 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل  كثري  ابن قرأها :﴾أ أ نـ ترم  أ ش د  ( ﴿27)آية

 .مية األوىل ويسهيل الثانية من غري إدخال ألف بينهمابتحقيق اهل﴾ تمن  أ  أ  ﴿ قرأو  .فميهبه هو القصر
 فيمه(خبلف عنه هباء السكت  يالبز   وقف عليها  :﴾ف يم  ( ﴿33)آية(.  

تـره ا اثن   (3)سرور ةر ع ب س  ﴿( 30)  (4)﴾ان  و أ ر بـ عرون  م ك يٌَّة و آاي 
 ف ع هر ﴿ (3)آية ف عرهر ابلرفع ) ابن كثريقرأها  :﴾فـ تـ نـ   .(9)( فـ تـ نـ 
 (ت صَّدَّىبتشديد الصاد ) ابن كثريقرأها  :﴾ت ص دَّى﴿ (6)آية. 
 التاء وصالً  يالبز   وشدد  ،)عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر تـ ل هَّى﴿ (30)آية

 .)عنهو تَـّل هَّى(فتقرأ ست حرتات  التقاء الساتنني  مع املديف )يلهى( 
                                                           

وقراءة الرفع على أهنمـا خـرب مضـمر أ  هـو  ،﴾ر ب   السَّم و ات  و األ ر ض  ﴿والثانية من  ﴾كرمج ز اء  م ن  ر ب   ﴿قراءة اجلر على أن األوىل بدل من ( 1)
 .150التيسري ص  ،431اإلحتاف ص  ،1/362احلجة يف القراءات السبع  :ينظر .والرمحن تيلك ،رب

فقـد جعــل   :يف رؤوس اآلايت بينهمــاجــه اخلـالف وو  .خمالفــاً العـدد الكــويف ييـة واحـدةآيـة  عـدد آايهتـا حســب العـدد املكـي مخــس وأربعـون( 2)
نـ ي ا﴿  ( آيـة واحـدة33( و )31اآليتـني )املكي  وحتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن  ،432اإلحتـاف ص  :ينظـر .﴾ف   مَّـا م ـن  ط غـ ى و ء اثـ ـر  احل  ي ـاة  الـد 

 .155ومرشد اخلالن ص  ،39ص 
 .39بيان يف عد ِّ آ  القرآن ص حتقيق ال :ينظر .ويسمى أيضاً سورة السفرة( 3)
 .433واإلحتاف ص  ،39حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر . ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكي والكويف( 4)
 .(يذكرابلرفع معطوفة على )( 9)
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 وهو األرجح  ،إبسقاط اهلمية األوىل مع القصر واملد يالبز    قرأها :﴾ش اء  أ ن ش ر هر ﴿ (22)آية

 :بوجهني قنبلوقرأها  .ليهاب أثر اهلمية
 .يسهيل اهلمية الثانية بني بني :األول
 .أ  مبقدار حرتتني إذ  ا ساتن بعده ،إبدال اهلمية الثانية حرف مد مع القصر :والثاين
 (إ انَّ بكسر اهلمية يف احلالني ) ابن كثريقرأها  :﴾أ انَّ ﴿ (22)آية. 
( 32و  33اآليتان) ﴿  يه  .)أخيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و أرم  ه    أ خ 
( 36و  32اآليتان) ﴿  يه  ب  أ  و    ب تهو  .)وأبيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ص اح 
( 37و  36اآليتان) ﴿  يه  و ب ن    وبنيهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ل كرل(. 

ٌع و ع ش ررون  ﴿( 33) تـره ا ت س  و ير  م ك يٌَّة و آاي   (1)﴾سرور ةر التَّك 
 ر ت  ﴿ (6)آية (بتخفيف اجليم  ابن كثريقرأها  :﴾سرج    .)سرج ر ت 
 ر ت  ﴿ (30)آية ر ت(بتشديد الشني  ابن كثريقرأها  :﴾نرش   .)نرش  
 بتخفيف العني  ابن كثريقرأها  :﴾ر ت  سرع   ﴿ (32)آية)  .)سرع ر ت 
 رفرق  ﴿ (23)آية أل   )رآهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ر آ هر اب 
 (2) )بظنني(الضاد ظاًء  ابن كثريأبدل  :﴾ب ض ن ني  ( ﴿23)آية.  
 رتتني تاملنفصل فميهبه بضم امليم ووصلها بواو مبقدار ح كثري  ابن قرأها :﴾م ن كرم  أ ن  ( ﴿23)آية

 .هو القصر
عر ع ش ر ة  ﴿( 32) تـره ا ت س  ن ف ط ار  م ك يٌَّة و آاي   (3) ﴾سرور ةر اإل 
 (فـ ع دَّل ك  )فيها بتشديد الدال  ابن كثريقرأها  :﴾فـ ع د ل ك  ﴿ (7)آية. 
 م  ﴿ (39)آية  .(4) )يومر(ابلرفع  ابن كثريقرأها  :﴾يـ و 

                                                           

واإلحتـاف ص  ،39البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص حتقيـق  :ينظـر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكـي والكـويف يف عـدد آايهتـا( 1)
 .201ومرشد اخلالن ص  ،434

ْلَفْتحِّ  )ض نَّ( قراءة حفص ابلضاد من (2) لش ْيءِّ َيَضنُّ ابِّ نًّا(ابِّ ْلَكْسرِّ َو  )ض  ْلَفْتحِّ َأْ  خبَِّل فـَُهَو  )ض ن ان ة (ابِّ  )الظَّن نير(ابن كثري قـراءة و  .بِّهِّ  )ض ن نٌي(ابِّ
ْنُه ال ن ُه َو  :التـُّْهَمُة يـَُقالُ  )الظ  نَّةر(َو  ،اْلُمتـ َهمُ  ـريِّينَ  )اظَّنَّـهر(مِّ لطـ اءِّ َوالظـ اءِّ إَِّذا ايـ َهَمـُه َويفِّ َحـدِّيثِّ ابْـنِّ سِّ ـي  احَّر ع ن ـهر )يرظَـّن ( يف  )) :ابِّ مل   ي كرـن  ع ل ـي  ر ض 

ي  احَّر ع ن هر   .153 و 136 مادة )ض ن ن( و )ظ ن ن( ص –صحاح املختار  :ينظر .مِّْن يُْظََتُّ فَأُْدغِّمَ  َوُهَو يـُْفتَـَعلُ  ((قـ ت ل  عرث م ان  ر ض 
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،434اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا (3)

 .202ومرشد اخلالن ص  ،36
 .439اإلحتاف ص  :ينظر .وابلنصب على الظرفية ،دأ مضمر أ  هو يومابلرفع خرب ملبت( 4)
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ٌت و ث الثرون   (1)  م ك يَّةٌ سرور ةر ال مرط ف  ف ني  ﴿( 33) تـره ا س   (2)﴾و آاي 
 بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابنقرأها  :﴾ك الروهرم  أ و  ﴿ (3)آية

 .هو القصر
 تـرن ا( ﴿33)آية  .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ل ي ه  آ اي 
 بدون سكت مع إدغام الالم ابلراء ابن كثريقرأها  :﴾ب ل  ر ان  ﴿ (33)آية. 
 (فاكهنيإبثبات ألف بعد الفاء ) ابن كثريقرأها  :﴾ف ك ه ني  ﴿ (33)آية. 

ررون  ﴿( 33) تـره ا َخ  ٌس و ع ش  ق اق  م ك يٌَّة و آاي   (3) ﴾سرور ةر االن ش 
( 7و  6اآليتان) ﴿  ق يه  .)فمالقيهي(اهلاء بياء مدية بصلة  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف   مَّا  ف مرال 
 (ويرص لَّىبضم الياء وفتح الصاد ويشديد الالم ) ابن كثريقرأها  :﴾و ي ص ل ى﴿ (32)آية. 
 (4) (ل تـ ر ك ب َّ )بفتح الباء  ابن كثريقرأها  :﴾ل تـ ر ك برَّ ﴿ (39)آية. 
 بلها وحيف اهلمية بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن ق كثري  ابنقرأها  :﴾نر ء اقرر  ال﴿( 23)آية

 .)القر ان(
( 22آية) ﴿ ٌر بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن قرأها :﴾هل رم  أ ج 

 .هو القصر
تـره ا اثـ نـ ت ان  و ع ش ررون  ﴿( 32)  (9)﴾سرور ةر ال بـررروج  م ك يٌَّة و آاي 
 هرم  إ الَّ ﴿ (3)آية يم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه بضم امل كثري  ابن قرأها :﴾م نـ 

 .هو القصر
 قر ان(بنقل حرتة اهلمية إىل الساتن قبلها وحيف اهلمية  كثري  ابنقرأها  :﴾نٌ ء اقـرر  ﴿( 23)آية(. 

                                                           

إمــا ألِنــا نزلــت هبمـــا أو بينهمــا أو بعضــها مكـــي ) :فقـــال 232وااد يف غيــث النفــع هبــامش الســراج ص  ،إهنــا مدنيـــة :وقيــل :مكيــةســورة ( 1)
ر مروا﴿وقيل إ ا   ،(وبعضها مدين  .439اإلحتاف ص  .فمكي ﴾.....إ نَّ الَّذ ين  أ ج 

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،439اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا (2)
 .202ومرشد اخلالن ص  ،36

ق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص وحتقي ،436اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (3)
 .203ومرشد اخلالن ص  ،36

 .436اإلحتاف ص  :ينظر .بفتح الباء على خطاب الواحد روعي فيه خطاب اإلنسان املتقدم اليتر أ  لرتتهل هو اً بعد هول (4)
وحتقيق البيـان يف عـد ِّ آ   ،436اف ص اإلحت :ينظر .204و ا يف رؤوس اآلايت ص  ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (9)

 .204ومرشد اخلالن ص  ،36القرآن ص 
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ر ة  ﴿( 36) تـره ا س بعر ع ش   (1) ﴾سرور ةر الطَّار ق  م ك يٌَّة و آاي 
 (ل م اف امليم )بتخفي ابن كثريقرأها  :﴾ل مَّا﴿ (3)آية. 
 نه(خبلف عنه هباء السكت  يالبز   وقف عليها  :﴾م مَّ ( ﴿2)آية(.  

ر ة   (2)سرور ةر األ ع ل ى ج لَّ ج اللرهر م ك يٌَّة ﴿( 37) تـره ا ت سعر ع ش   (3) ﴾و آاي 
 .وحفص عن عاصم ابن كثري ا خالف بني 

ٌت ﴿( 33) تـره ا س  ي ة  م ك يٌَّة و آاي   (4)﴾و ع شررون  سرور ةر ال غ اش 
 م عر ﴿ (33)آية م عير مضمومة ) ياء حتتيةب ابن كثريقرأها  :﴾ال ت س  ابن  قرأها  :﴾الغ ية  ﴿ .(س 

 .(9)( الغيةٌ بضم التنوين فيها ) كثري
ر  م ك يَّةٌ ﴿( 39) تـره ا ث الثرون   (6) سرور ةر ال ف ج   (1)﴾و آاي 
 ر  ﴿ (3)آية   .احلالني إبثبات الياء يف ابن كثريقرأها  :﴾ي س 
 ل و اد  ﴿ (9)آية وأما وقفاً فله  ،إبثباهتا وصالً  قنبلوقرأها  .إبثبات الياء يف احلالني يالبز   قرأها  :﴾اب 

 .ومها وجهان صحيحان مقروء به من لريق الشالبية .احليف واإلثبات :فيها وجهان
 هر ر ب هر ﴿ (32)آية ر م ن  ﴿ .)ابتالهو( بصلة اهلاء بواو مدية كثري  ابن هاقرأ :﴾ابـ ت ال  قرأها  :﴾ر يب   أ ك 

 .( يف احلالنيأكرمنالياء يف ) يالبز   وأثبت  ،( وصالً ريببفتح الياء يف ) ابن كثري

                                                           

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،436اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا( 1)
 .209ومرشد اخلالن ص  ،36

 .36حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .مدنية عن الضحاك أهناو  ،مكيةسورة ( 2)
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،431اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (3)

 .209ومرشد اخلالن ص  ،36
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،431اإلحتاف ص  :ينظر .رؤوس اآلايت و ا يف ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (4)

 .209ومرشد اخلالن ص  ،36
 .431اإلحتاف ص  :ينظر .أ  تلمة  اغية أو لغو فيكون مصدراً تالعاقبةابلرفع انئب فاعل  (الغية)مضمومة ابلبناء للمفعول و بياء حتتية( 9)
 .433اإلحتاف ص و  ،31قيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص حت :ينظر .وقيل مدنية ،سورة مكية( 6)
ملكـي ا فقـد جعـل :يف رؤوس اآلايتووجـه اخلـالف بينهمـا  .العـدد املكـي اثنتـان وثالثـون آيـة خمالفـاً العـدد الكـويف ييتـنيعدد آايهتا حسب ( 1)

ـــانر ﴿ ( آيتـــني19اآليـــة ) ن س  ـــا اإل  ـــهر  ....ف   مَّ ـــولر ر يب   ﴿ و ﴾و نـ عَّم  ـــر م ن  فـ يـ قر ـــت الهر ﴿ ( آيتـــني16اآليـــة )جعـــل و  ،﴾أ ك  ـــا ابـ  ـــا إ ذ ا م   و ﴾ر ز ق ـــهر  ....و أ مَّ
ـــان ن  ﴿ ـــولر ر يب   أ ه  ـــنَّم  ﴿ ( آيتـــني23وجعـــل اآليـــة ) ،﴾فـ يـ قر ـــيء  ي وم ئ ـــذ  ِب  ه  ر ى......ي وم ئ ذ  ﴿و  ﴾و ج  ـــذ  ك   ( آيـــة30( و )25وجعـــل اآليتـــني ) ،﴾ال
 .206ومرشد اخلالن ص  ،433اإلحتاف ص و  ،31حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾ل ي ج نَِّت  و اد خر  ف اد خرل ي يف  ع ب اد ي﴿
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 هر فـ ق د ر  ﴿ (36)آية  :﴾ع ل ي ه  ر ز ق هر ﴿ .)ابتالهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ابـ ت ال 
( ريببفتح الياء يف ) ابن كثريقرأها  :﴾ر يب   أ ه ان ن  ﴿ .عليهي()بصلة اهلاء بياء مدية  كثري  ابن هاقرأ

 .( يف احلالنيأهاننالياء يف ) يالبز   وأثبت  ،وصالً 
و ا مد بتاء اخلطاب مع ضم احلاء وحيف األلف  ابن كثري هاقرأ :﴾و ال حت  اضرون  ﴿ (33 )آية

 .(و ال حت رضرون  )فيها 
تـره ا ع شررون   (1) سرور ةر ال بـ ل د  م ك يَّةٌ ﴿( 90)  (2)﴾و آاي 
( 2آية) ﴿ ببكسر السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾أ حي  س بر   ابن هاقرأ :﴾أ ح دع ل ي ه  ﴿ .(أحيس 

 .)عليهي(بصلة اهلاء بياء مدية  كثري
( 7آية) ﴿ ببكسر السني فيها ) ابن كثريقرأها  :﴾أ حي  س بر  .(أحيس 
( 33آية) ﴿  ف كَّ  )رقبة(ونصب التاء من )فك( بفتح الكاف من  بن كثرياقرأها  :﴾ف ك  ر قـ ب ة(
 .(3) ة (ر قـ ب  
( 33آية) ﴿ ٌبفتح اهلمية وحيف األلف بعد العني وفتح امليم من غري  ابن كثريقرأها  :﴾إ ط ع ام

 .(4) )أ ط ع م (ينوين 
 ني تاملنفصل بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتت كثري  ابن قرأها :﴾هرم  أ صح ابر ﴿ (39)آية

 .فميهبه هو القصر
 (9) (موصدةإببدال اهلمية بواو ساتنة ) ابن كثريقرأها  :﴾مرؤ ص د ةٌ ﴿ (20)آية. 

                                                           

 .435واإلحتاف  ،31حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .نيلت عام الفتحوقيل مدنية  ،سورة مكية( 1)
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،435اإلحتاف ص  :ينظر .وس اآلايتو ا يف رؤ  ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (2)

 .201ومرشد اخلالن ص  ،31
 .435اإلحتاف ص  .مفعوله )رقبة(بفتح الكاف فعالً ماضياً ونصب التاء من ( 3)
 .435اإلحتاف ص  :ينظر .ال فك إخلفهو يفسري وبيان له تأنه قيل ف ،)اقتحم(والفعل بدل من قوله  ،بفتح اهلمية وامليم فعالً ماضياً ( 4)
 .435اإلحتاف ص  :ينظر .وبدون مهي من أوصد يوصد .ابهلمي من آصدت املاء أغلقته فهو مؤصد( 9)
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ر ة  ﴿( 93) تـره ا َخ  سر ع ش   (1)﴾سرور ةر الشَّم س  م ك يٌَّة و آاي 
 فكذبوهوبصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ف ك ذَّبروهر فـ ع ق رروه ا﴿ (33)آية(). 

د ى و ع ش ررون   (2)سرور ةر اللَّي ل  م ك يٌَّة ﴿( 92) تـره ا إ ح   (3) ﴾و آاي 
 عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر م الرهر ﴿ (33)آية(. 
 ر ا تـ ل ظَّى﴿ (33)آية  .بتشديد التاء وصالً وإذا ابتدأ هبا خففها تحفص يالبز    هاقرأ :﴾ان 

ر ة  سرور ةر ال﴿( 93) د ى ع ش  تـره ا إ ح   (4)﴾ض ح ى م ك يٌَّة و آاي 
 . ا خالف فيها

تـره ا مث  ان  ﴿( 93)  (9)﴾سرور ةر الشَّر ح  م ك يٌَّة و آاي 
 . ا خالف فيها

تـره ا مث  ان  ﴿( 92)  (6)﴾سرور ةر الت  ني  م ك يٌَّة و آاي 
 ف ل  ﴿ (3)آية هر أ س   .)رددنناهو(واو مدية بصلة اهلاء ب كثري  ابن هاقرأ :﴾ر د د ان 
 رٌ ﴿ (6)آية بضم امليم ووصلها بواو مبقدار حرتتني تاملنفصل فميهبه  كثري  ابن قرأها :﴾فـ ل هرم  أ ج 

 .هو القصر
ر ة  ﴿( 96) تـره ا ت سع  ع ش   (1)﴾سرور ةر الع ل ق  م ك يٌَّة و آاي 

                                                           

قـال يف مرشـد  .31وحتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  ،440اإلحتـاف ص  :ينظـر . ا خالف يف عـدد آايهتـا بـني العـددين املكـي والكـويف( 1)
بروهر فـ ع ق رروه ا﴿)املوضع األول لفظ )فعقروها( يف قوله تعاىل  :205اخلالن ص  بـني املصـنف أنـه ثبـت فيـه اخللـف للمكـي  33اآلية / ﴾ف ك ذَّ

 .فروي عنهما عده وروي عنهما تركه( .واملدين األول
 .440واإلحتاف ص  ،31حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .وقيل مدنية ،مكيةسورة ( 2)
واإلحتـاف ص  ،31حتقيـق البيـان يف عـد ِّ آ  القـرآن ص  :ينظـر .و ا يف رؤوس اآلايت ،خالف يف عدد آايهتا بـني العـددين املكـي والكـويف  ا (3)

 .210ومرشد اخلالن ص  ،440
عد ِّ آ  القرآن ص  وحتقيق البيان يف ،440اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكي والكويف (4)

 .210ومرشد اخلالن ص  ،31
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،441اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ، ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكي والكويف (9)

 .210ومرشد اخلالن ص  ،31
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،441اإلحتاف ص  :ينظر .وس اآلايتو ا يف رؤ  ، ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين املكي والكويف (6)

 .210ومرشد اخلالن ص  ،31
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 والوجه الثاين  –لف بعدها أ  من غري أ –خبلف عنه بقصر اهلمية قنبل قرأها  :﴾ر ء اهر ﴿ (7)آية

  .(2)والوجهان صحيح مقروء هبما من لريق احلرا  ،له هو ابملد
 تطعهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ترط ع هر و اس جرد  ال ﴿ (39)آية(. 

 .السجدة عند هيه اآلية ابن كثرييرك  :مالحظة
ر  م ك يٌَّة ﴿( 97) تـره ا  (3)سرور ةر ال ق د   (4)﴾َخ  سٌ و آاي 
 أنزلناهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾أ نـ ز ل ن اهر يف  ﴿ (3)آية(. 
(3و  3 اآليتان) ﴿  ش ه ر   بتشديد التاء وصالً  يالبز   قرأها  :﴾تـ نـ زَّلر)  .وخففها ابتداءً  )تَـّنـ زَّلر

ن يَّةٌ ﴿( 93) تـره ا مث  ان   (9) سرور ةر ال بـ ي  ن ة  م د   (6) ﴾و آاي 
 عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر ذ ل ك  ﴿ (3)آية(. 

ن يٌَّة ﴿( 99) تـره ا مث  ان   (1)سرور ةر الزَّل ز لة  م د   (3)﴾و آاي 
 . ا خالف بينهما

                                                                                                                                                                             

 جعـل أن املكـي :يف رؤوس اآلايت بينهمـاووجـه اخلـالف  .فقد خمالفاً العدد الكويف يية واحـدةآية  العدد املكي عشرونعدد آايهتا حسب ( 1)
ــال  ل ــئ ن  مل   يـ نـ  ﴿( آيتــني 19اآليـة ) ــية  ﴿و  ﴾ت ــه  ك  لنَّاص  ــف عا  اب  ومرشــد  ،31وحتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  ،441اإلحتــاف ص  :ينظــر .﴾ل ن س 

 .211اخلالن ص 
مـن ان ابـن جماهـد مل تأخـي بــه  )وعـن قنبـل قصـرا  روى ابــن جماهـد رآه ومل أيخـذ بـه مــتعمال (( 1119وأمـا مـا قالـه الشـاليب يف البيـت رقــم ) (2)

وال شـك أن القصـر ثبـت عـن قنبـل ) :قـال صـاحب النشـر ،قنبـلده العلماء وأهل األداء بثبوت القصر عن ابن جماهد وغـريه عـن ر فقد  ،ابلقصر
ــق الــنص وهبمــا آخــذ مــن طريقــه مجعــا بني الــنص واألداء البــدور الياهــرة للقاضــي ص   :ينظــر .( انتهــىمــن طريــق األداء واملــد أقــوى مــن طري

(669). 
 .442واإلحتاف  ،33حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .وذتر الواحد  أهنا سورة نيلت ابملدينة ،نيةوقيل مد ،مكيةسورة ( 3)
( 3أنــه جعــل اآليــة رقــم ) :ووجــه اخلــالف بينهمــا يف رؤوس اآلايت .عــدد آايهتــا حســب العــدد املكــي ســت آايت خمالفــاً الكــويف ييــة واحــدة (4)

ر  ﴿ آيتني  ل ةر ال ق د  ر  خ  ﴿و  ﴾ل يـ  ٌر م ن  أ ل ف  ش ه   .212ومرشد اخلالن ص  ،442واإلحتاف  ،33حتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  :ينظر .﴾يـ 
  .مكية :33وقال يف التحقيق ص  ،(وقيل مكية إبمجاع تما يف )الغيث ،مدنية تما يف املصاحف :331قال املكي يف التبصرة ص  (9)
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،442اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،املكي والكويف  ا خالف يف عدد آايهتا بني العددين (6)

 .213ومرشد اخلالن ص  ،33
ويف )روح  ،مكيـة :وقيـل ،( أهنـا مدنيـة يف قـول قتـادة ومقايـل ويف املصـاحف اليـوم أهنـا مدنيـة251يف )غيث النفع( هبامش )السراج ص جاء  (1)

 ،333التبصـرة ص  :ينظر .إهنا مكية :وقال صاحب حتقيق البيان .أهنا مكية يف قول ابن عباس رضي هللا عنهما وجماهد وعطاء( 5/434املعاين 
 ..33وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص 

( 6اآليـة )املكـي جعـل فقـد  :يف رؤوس اآلايت ووجه اخلالف بينهمـا .عدد آايهتا حسب العدد املكي يسع آايت خمالفاً الكويف يية واحدة( 3)
ـــت ات  ﴿آيتــني   ـــدررر النَّــاسر أ ش  م ئــذ  ي ص  ــاهل رم  ﴿و  ﴾يـ و  ــر و ا أ ع م  ومرشـــد  ،33وحتقيــق البيـــان يف عــد ِّ آ  القــرآن ص  ،442اإلحتــاف ص  :ينظـــر .﴾ل يـر

 .214اخلالن ص 
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ت  م ك يٌَّة ﴿( 300) ر ة   (1)سرور ةر ال ع اد اي  تـره ا إ حد ى ع ش   (2) ﴾و آاي 

  ا خالف بينهما
رة﴿( 303) تـره ا إحدى ع ش   (3)﴾سرور ةر ال ق ار ع ة  م ك يٌَّة و آاي 

 . ا خالف بينهما
تـره ا مث  ان   (4) سرور ةر التَّك اثرر  م ك يَّةٌ ﴿( 302)  (9)﴾و آاي 

 . ا خالف بينهما
تـره ا ث الثٌ ﴿( 303)  (6) ﴾سرور ةر ال ع ص ر  م ك يٌَّة و آاي 

 . ا خالف بينهما
عٌ سرور ةر اهل ر ﴿( 303) تـره ا ت س   (1)﴾م ز ة  م ك يٌَّة و آاي 

 بكسر السني )ب ابن كثريقرأها  :﴾حي  س بر ﴿ (3)آية  .(حيس 
 (موصدةإببدال اهلمية بواو ساتنة ) ابن كثريقرأها : ﴾مرؤ ص د ةٌ ﴿ (3)آية. 

تـره ا َخ  سٌ ﴿( 302)  (3)﴾سرور ةر ال ف يل  م ك يٌَّة و آاي 

 . ا خالف بينهما
تـره ا أ ر ب عٌ  (1) قـرر ي ش  م ك يَّةٌ  سرور ةر ﴿( 306)  (2)﴾و آاي 

                                                           

ويف  .331ينظـر التبصـرة ص  .ا مكيـة وهـيا قـول قتـادةوقيـل إهنـ ،قيل إهنا مدنية وهيا هو قول ابن عباس رضـي هللا عنهمـا وجماهـد واألتثـرين (1)
 .إهنا مكية :33وقال يف حتقيق البيان ص  .املصاحف اليوم أهنا مكية

وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،442اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (2)
33. 

فقــد جعـل اآليتــني  :يف رؤوس اآلايتووجــه اخلـالف بينهمــا  .ت خمالفــاً العـدد الكــويف ييـة واحــدةآاي املكــي عشـر ا حســب العـددعـدد آايهتـ( 3)
 .219ومرشد اخلالن ص  ،33وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،443اإلحتاف ص  :ينظر .﴾م ا ال ق ار ع ةر  ال ق ار ع ةر ﴿( آية واحدة 2( و )1)
 .33وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،443اإلحتاف ص  :ينظر .وقال البخار  مدنية ،سورة مكية( 4)
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،443اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (9)

 .216ومرشد اخلالن ص  ،33
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،443اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،املكي والكويف يف عدد آايهتا بني العددين ا خالف  (6)

 .211ومرشد اخلالن ص  ،33
 وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص ،443اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (1)

 .211ومرشد اخلالن ص  ،33
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،444اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (3)

 .211ومرشد اخلالن ص  ،33
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 . ا خالف بينهما

تـره ا س ب عٌ ﴿( 307)  (3)﴾سرور ةر ال م اعرون  م ك يٌَّة و آاي 
 . ا خالف بينهما

تـره ا ث الثٌ ﴿( 303) ث ر  م ك يٌَّة و آاي   (4)﴾سرور ةر ال ك و 

 . ا خالف بينهما
تٌ  (9) ةٌ سرور ةر ال ك اف ررون  م ك يَّ ﴿( 309) تـره ا س   (6)﴾و آاي 

 بوجهني يالبز   قرأها  :﴾و يل   ﴿ (6)آية:  
  .فتح الياء تحفص :األول
 .إسكاهنا :والثاين

ن ي ٌة ﴿( 330) تـره ا ث الثٌ  (1)سرور ةر النَّص ر  م د   (3)﴾و آاي 

 تـ غ ف ر هر إ نَّهر ﴿ (3)آية  .فرهو()واستغبصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾و اس 
تـره ا َخ  سٌ ﴿( 333)  (5)﴾سرور ةر ال م س د  م ك يٌَّة و آاي 

                                                                                                                                                                             

 .35آ  القرآن ص وحتقيق البيان يف عد ِّ  ،444اإلحتاف ص  :ينظر .قال اجلمهور هي مكية وقيل مدنية( 1)
املكــي فقــد جعــل  :يف رؤوس اآلايت بينهمــاووجــه اخلــالف  .عــدد آايهتــا حســب العــدد املكــي مخــس آايت خمالفــاً العــدد الكــويف ييــة واحــدة( 2)

 ،35عـد ِّ آ  القـرآن ص وحتقيـق البيـان يف  ،444اإلحتـاف ص  :ينظـر .﴾و ء ام نـ هرم  م ن خ ـو ف  ﴿و  ﴾الَّذ ي أ ط ع م هرم  م ن  جروع  ﴿( آيتني 4اآلية )
 .211ومرشد اخلالن ص 

 املكــي فقــد جعــل :يف رؤوس اآلايت بينهمــاووجــه اخلــالف  .عــدد آايهتــا حســب العــدد املكــي ســت آايت خمالفــاً العــدد الكــويف ييــة واحــدة( 3)
ـــاعرون  ﴿( آيـــة واحـــدة 1( و )6اآليتـــني )  ،35وحتقيـــق البيـــان يف عـــد ِّ آ  القـــرآن ص  ،444اإلحتـــاف ص  :ينظـــر .﴾الَّـــذ ين  يـرـــر اؤرون  و مي  نـ عرـــون  ال م 

 .213ومرشد اخلالن ص 
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،444اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (4)

 .213ومرشد اخلالن ص  ،35
 .444ص اإلحتاف  :ينظر .وقيل مدنية ،مكيةسورة ( 9)
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،444اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (6)

 .213ومرشد اخلالن ص  ،35
وحتقيــق البيــان يف عــد ِّ آ   ،449اإلحتــاف ص  :ينظــر .قــال أبــو عمــرو أهنــا نيلــت يف أواســط أايم التشــريق مبــىن يف حجــة الــوداع ،مدنيــةســورة ( 1)

 .35القرآن ص 
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،449اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (3)

 .213ومرشد اخلالن ص  ،35
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،449اإلحتاف ص  :ينظر .ؤوس اآلايتو ا يف ر  ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (5)

 .213ومرشد اخلالن ص  ،35
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 هل  ب(إبسكان اهلاء  كثري  ابن هاقرأ :﴾هل  ب﴿ (3)آية(. 
 عنهو(بصلة اهلاء بواو مدية  كثري  ابن هاقرأ :﴾ع ن هر م الرهر ﴿ (2)آية(. 
 (1) (محالةر برفع التاء ) ابن كثريقرأها  :﴾مح َّال ة  ﴿ (3)آية. 

تـره ا أ ر ب عٌ  (2)سرور ةر اإلخ الص  م ك يٌَّة ﴿( 332)  (3) ﴾و آاي 
 (كرفرؤا  ابهلمي ) ابن كثريقرأها  :﴾كرفروا  ﴿ (3)آية. 

                                                           

هـي أم مجيـل  :األول :ويف الصـفة قـو ان .خـرب اثن (يف جيـدها)و ،وقـول آخـر إهنـا خـرب حمـيوف أو خـرب امرايـه ،ابلرفع على أهنا صفة  امرأيـه (1)
ا فوصفت هبيا للفرق أن يكون له اوجات غريه :والقول اآلخر ،ساً هلا وعقوبة إلييائها النيب ووصفت هبيا ختسي ،أخت أيب سفيان بن حرب

 .449واإلحتاف ص  ،9/153لنحاس بن اإعراب القرآن  ا :ينظر .بينها وبينهن
 .449اإلحتاف ص  :ينظر .ومدنية يف قول ابن عباس وغريه ،مكية من قول احلسن وجماهد وقتادةسورة ( 2)
املكــي فقــد جعــل  :ووجــه اخلــالف بينهمــا يف رؤوس اآلايت .آايهتــا حســب العــدد املكــي مخــس آايت خمالفــاً العــدد الكــويف ييــة واحــدةعــدد  (3)

 .215ومرشد اخلالن  ،35وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،449اإلحتاف ص  :ينظر .﴾و مل   يرول د  ﴿ و ﴾مل   ي ل د  ﴿ :آيتني( 3اآلية )
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تـره ا َخ  سٌ  (1)سرور ةر ال ف ل ق  م ك يَّةٌ ﴿( 333)  (2) ﴾و آاي 

 . ا خالف بينهما
تٌ  (3)سرور ةر النَّاس  م ك يٌَّة ﴿( 333) تـره ا س   (4)﴾و آاي 

 . ا خالف بينهما
 

 واحلمد هلل رب العاملني( ابن كثري املكي)انتهى فرش املصحف على قراءة 
 

                                                           

 .6/146شرح ليبة النشر  ،449اإلحتاف ص  :ينظر .وهو الصحيح ،وقيل مدنية ،سورة مكية( 1)
وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،449اإلحتاف ص  :ينظر .و ا يف رؤوس اآلايت ،بني العددين املكي والكويف يف عدد آايهتا ا خالف  (2)

 .215ومرشد اخلالن ص  ،35
 .220ومرشد اخلالن ص  ،6/143شرح ليبة النشر  ،446اإلحتاف ص  .وقتادة وابن املباركيف قول ابن عباس مكية وقيل مدنية ( 3)
( 4فقد جعل املكي اآليـة ) ،واخلالف بينهما يف رؤوس اآلايت ،سبع آايت خمالفاً العدد الكويف يية واحدة حسب العدد املكيعدد آايهتا  (4)

 .220ومرشد اخلالن ص  ،35وحتقيق البيان يف عد ِّ آ  القرآن ص  ،446اإلحتاف ص  :ينظر .﴾اخل  نَّاس  ﴿ ﴾م ن  ش ر   الو س و اس  ﴿آيتني 
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 يناملبحث الثا

 ر  ـــــــيب  ك  التَّ 

 املطلب األول

أوجه  ،ابتداؤه وانتهاؤه ،صيغته ،قراءةالالتكبري يف  ،إجازة التكبري يف الصالة ،حكمه ،سببه
 التكبري

 املطلب الثاين
 دعاء اخلتمةو كرمي ختم القرآن ال

 
 

 املطلب األول

ابتداؤه  ،صيغته ،ابن كثريالتكبري يف قراءة  ،إجازة التكبري يف الصالة ،حكمه ،سبب التكبري
 أوجه التكبري ،وانتهاؤه

 :سبب التكبري
 فقال املشرتون يعنتًا وعدواانً  ،أايماً  ن الوحي أبطأ وأتخر نيوله على رسول هللا إ :قال العلماء     

بسورة  على النيب  فنيل جربيل  –أ  أبغضه وهجره  –إن رب حممد ودعه وقاله  :وتراهية
هللا عند قراءة جربيل للسورة ) فقال املصطفى  ،﴾ إىل آخرهاو اللَّي ل  إ ذ ا س ج ى  و الض حى﴿

 ،ك ودعك وقالك( يصديقاً واستبشاراً ملا تان ينتظر من الوحي ويكييباً للكفار اليين قالوا إن ربأكرب
فكان التكبري آخر قراءة جربيل عليه  ،( مبا بعدها من السور يعظيماً هلل يعاىلوالضحىوُأحلقت سورة )

  . (1)السالم وأول قراءة النيب 

                                                           

وتتـاب  ،)بتصـرف(  222ص مقتبساً من تتاب هناية القول املفيد للشيخ حممـد بكـر نصـر  135 صامللخص املفيد يف علم التجويد  :ينظر (1)
 .2/346حممد حميسن املهيب يف القراءات ويوجيهها من لريق ليبة النشر للدتتور حممد 
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 .(1)( إن تركت التكبري فقد تركت سنة من سنن نبيك) :(رمحه هللا)قال اإلمام الشافعي      

 :حكم التكبري
 ،وإمنا هو ذتر جليل ،تل شيء ليس بقرآن ابيفاق العلماء من القراء والفقهاء وغريهمالتكبري قبل       

وليلك مل يرسم يف  ،تما أثبت ا استعاذة يف أول القراءة  ،أثبته الشرع على وجه التمييي بني سور القرآن
 .(2)مجيع املصاحف العثمانية وغريها

 :أبسانيد متعددة أنه قالي ز   بالفقد رو  عن   عن رسول هللامأثورة اثبتة منقولة التكبري سنة و       
فلما بلغت  ،بن قسطنطنيقرأت على إمساعيل بن عبد هللا  :مسعت عكرمة بن سليمان يقول

فلما  ،عبد هللا بن كثريخامتة تل سورة حىت ختتم القرآن فإين قرأت على  د عنترب    :( قال يلوالضحى)
أنه قرأ  ابن كثريوأخربين  ،فأمرين بيلك تل سورة حىت ختتم  عند خامتة ترب    :( قال يلوالضحىبلغت )

وأخربه جماهد أنه قرأ على عبد هللا بن عباس فأمره بيلك وأخربه ابن عباس  ،على جماهد فأمره بيلك
 .(3) فأمره بيلك وأخربه ُأيب  أنه قرأ على النيب  ،أنه قرأ على ُأيب  بن تعب فأمره بيلك

وسائر الناس رأوه موقوفا   يالبز   مل يرفع أحد حديث التكبري إالَّ ) :محه هللا()ر  قال ابن اجلير       
 .(4) (على ابن عباس وجماهد وغريمها

 .(9)( إن تركت التكبري فقد تركت سنة من سنن رسول هللا :قال يل الشافعي) :يالبز   وقال       
وقوله هيا  ا يدل على  ،عن النيب  فكالم اإلمام الشافعي )رمحه هللا( يدل على أن التكبري اثبت

 .الوجوب إمنا يدل على الندب وا استحباب
 

مث العجب نن ينكر التكبري بعد ثبوته ) :فال جيوا إنكار التكبري تما قال ابن اجلير  يف النشر     
 .(6) (وعن أصحابه والتابعني وغريهم عن النيب 

                                                           

 .عن اإلمام الشافعي يالبز   إسناد الداين عن  .2/313 :النشرو  ،446 صاإلحتاف  :نظري (1)
 .613البدور الياهرة للقاضي ص  :ينظر (2)
 .ومل خيرجه البخار  ومسلم ،وقال حديث صحيح اإلسناد ،3/344 :رواه احلاتم يف مستدرته على الصحيحني (3)
 .206شر ص يقريب الن: ينظر (4)
 .عن اإلمام الشافعي يالبز   إسناد الداين عن  ،613ص للقاضي البدور الياهرة و  ،2/313 :النشرو  ،446 صاإلحتاف  :ينظر (9)
 .2/320 النشر :ينظر (6)
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األصل سنة املكيني عند ختم القرآن العظيم عامة  وهو يف) :وقال ابن اجلير  يف يقريب النشر     

وتلقاه الناس  ،شاع ذلك عنهم واشتهر واستفاض وتواتر ،يف كل حال يف صالة كانت أو غريها
وهلم يف ذلك أحاديث وردت مرفوعة  ،عنهم ابلقبول حىت صار العمل عليه يف سائر األمصار

 .(1) (وموقوفة
ة يف شرح الشالبية عن الشافعي أنه مسع رجاًل يكرب  هيا وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شام     

 . (2)يالبز   وهيا دليل على صحة حديث  ،(أحسنت وأصبت السنة) :فقال ،التكبري يف الصالة
 وهذه سنة م ثورة عن رسول هللا ) :ه( 353وقال أبو الطيب عبد املنعم بن غلبون )ت      

 .(3) (وال غريه يالبز   يرتكوِنا البتة وال يعتربون رواية  وهي سنة مبكة ال ،وعن الصحابة والتابعني
لكن من  ،إنه البد ملن ختم أن يفعله :ال نقول) :ه( 401قال أبو الفتح فارس بن أمحد )ت و      

وعن الصحابة  وهو سنة م ثورة عن رسول هللا  ،ومن مل يفعله فال حرج عليه ،فعله فحسن
فإين قرأت القرآن على الشيخ اإلمام العالمة أيب عبد هللا  نيب أما ما هو عن ال :قلت .والتابعني

قرأت القرآن على  :قال ،حممد بن عبد الرمحن بن علي املصري هبا فلما بلغت )والضحى( كربت
قرأت  :قال ،الشيخ اإلمام أيب عبد هللا حممد بن أمحد املصري هبا فلما بلغت )والضحى( كربت

قرأت  :قال ،شجاع العباسي املصري هبا فلما بلغت )والضحى( على اإلمام أيب احلسن علي بن
 ،فلما بلغت )والضحى( كربت ،القرآن على اإلمام ويل هللا أيب القاسم بن فرية الشاطيب مبصر

)ح( وقرأت القرآن على اإلمام قاضي املسلمني أيب العباس أمحد بن احلسني بن سليمان 
قرأت القرآن على والدي املذكور بدمشق  :قال ،فلما بلغت )والضحى( كربت ،الدمشقي هبا

قرأت القرآن على اإلمام أيب حممد القاسم بن أمحد  :قال ،فلما بلغت )والضحى( كربت
قرأت القرآن على اإلمام أيب حممد القاسم  :قال ،األندلسي بدمشق فلما بلغت )والضحى( كربت

رأت القرآن على اإلمام أيب عبد ق :قال ،بن أمحد األندلسي بدمشق فلما بلغت )والضحى( كربت
قاال أعين  ،هللا حممد بن أيوب بن نوح الغافقي األندلسي هبا فلما بلغت )والضحى( كربت

الشاطيب والغافقي هذا قرأان القرآن على اإلمام أيب احلسن علي بن حممد ابن هذيل ابألندلس 

                                                           

 .206يقريب النشر ص  :ينظر (1)
 .4/922يفسري القرآن العظيم  ابن تثري  :ينظر (2)
 .2/301النشر  :ينظر (3)
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اود سليمان بن جناح األموي قرأت القرآن على اإلمام أيب د :قال ،فلما بلغنا )والضحى( كربان

قرأت القرآن على اإلمام أيب عمرو عثمان بن  :قال ،ابألندلس فلما بلغت )والضحى( كربت
قرأت القرآن على أيب القاسم عبد  :قال ،فلما بلغت )والضحى( كربت ،سعيد الداين ابألندلس

آن على أيب بكر قرأت القر  :قال ،العزيز بن جعفر الفارسي مبصر فلما بلغت )والضحى( كربت
قرأت القرآن على أيب ربيعة  :قال ،حممد بن احلسن النقاش ببغداد فلما بلغت )والضحى( كربت

قرأت القرآن على أيب احلسن  :حممد بن إسحاق الربعي مبكة فلما بلغت )والضحى( كربت قال
 :قال ،تمبكة فلما بلغت )والضحى( كرب  يالبز   أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن بزة 

مث ذتر سنده )رمحه  .قرأت القرآن على عكرمة بن سليمان مبكة فلما بلغت )والضحى( كربت(
بيننا وبني  ،وقع لنا عاليا  جدا   ،هذا حديث جليل) :مث قال ،يف إثبات التكبري هللا( إىل النيب 

 . (1) (فيه من طريق املخلص سبعة رجال يالبز   
 .(2) (اعلم أن التكبري سنة عند ختم القرآن) :وقال الشيخ حممد مكي نصر     
أما حكمه فإنه سنة مطلقا  سواء أكان ذلك يف ) :وقال الشيخ املرصفي يف هداية القار      

 (الصالة أم خارجها ويسن اجلهر به عند ختم القرآن الكرمي ويف الصالة أيضا  يف بعض األحوال
(3)  . 

وعن الصحابة والتابعني رضي هللا  ري بعد ثبوته عن النيب أنه ال وجه ملن أنكر التكب) :وقال     
 .(4) ا معهم مبنه وكرمه أمني(عنهم وعنَّ 

وذكر يف اإلحتاف أن التكبري مندوب يف الصالة يف اخلتم وغريه حىت لو قرأ ) :مث قال أيضاً      
ضح للعلة سورة من سور التكبري كــ )الكافرون( و )اإلخالص( مثال  يف ركعتني كرب وهو وا

 .(9) (والعلة هذه قد ذكرانها فيما تقدم يف سبب ورود التكبري ،السابقة
 :إجازة التكبري يف الصالة

                                                           

 .2/301لنشر ا :ينظر (1)
 .223يف علم التجويد ص  هناية القول املفيد :ينظر (2)
 .2/936هداية القار  يف جتويد تالم البار   :ينظر (3)
 .2/612هداية القار  يف جتويد تالم البار   :ينظر (4)
 .2/612هداية القار  يف جتويد تالم البار   :ينظر (9)
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فقد روى أبو احلسن علي بن حممد السخاو   ،جيوا التكبري يف الصالة  اسيما صالة الرتاويح     
لى ابلناس الرتاويح عن أيب حممد احلسن بن حممد القرشي بن عبد هللا القرشي أنه صه(  643)ت 

خلف املقام ابملسجد احلرام فلما تانت ليلة اخلتم ترب  من خامتة )والضحى( إىل آخر القرآن يف الصالة 
فلما أبصرين اإلمام ) :قال ،فلما سلم إذا ابإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي قد صلى وراءه

 .(1) (أحسنت أصبت السنة :الشافعي قال يل
وسفيان بن  ،وثبت عن اإلمام الشافعي ،التكبري ثبت يف الصالة عن أهل مكة فقائهم وقرائهمو       
وأيب إسحاق اجلعرب  ومها من أئمة  ،وغريهم تأيب احلسن السخاو  ،وابن تثري ،وابن جريج ،عيينة

به يف  مة أيب شامة وهو من أترب أصحاب الشافعي أنه تان يفيت ورمبا عملورو  عن العال   ،الشافعية
 .الرتاويح يف شهر مضان

وثبت عن فقهاء احلنابلة اجلواا  ،ومل يثبت عن احلنفية واملالكية عن التكبري شيء يف الصالة      
 :(2)ومنهم الفقيه الكبري أبو عبد هللا حممد بن مفلح حيث قال به يف تتابه الفروع برأيني ،وعدمه

 .ابن كثري جيوا التكبري فقط ملن قرأ بقراءة :الرأي األول
 .وهو عام جيوا جلميع القراء بال استثناء :والرأي الثاين

  .والثاين هو األصح واملقدم
مث العجب ) :وقاس اإلمام ابن اجلير  استحباب التكبري على استحباب صالة التسبيح بقوله      

كر يف صلوات وعن أصحابه والتابعني وغريهم وجييز ما ين نن ينكر التكبري بعد ثبوته عن النيب 
غري اثبتة وقد نص على استحباب صالة التسبيح غري واحد من أئمة العلم كابن املبارك وغريه مع 
أن أكثر احلفاظ ال يثبتون حديثها فقال القاضي احلسني وصاحب التهذيب والتتمة والروايين يف 

رمها أيضا  وذك .يستحب صالة التسبيح للحديث الوارد :أواخر كتاب اجلنائز من كتاب البحر
وقال صدر القضاة يف شرحه للجامع الصغري يف مس لة  .صاحب املنية يف الفتاوى من احلنفية

وما روي من األحاديث أن من قرأ يف الصالة اإلخالص كذا مرة وحنوه  ،ويكره التكرار وعد اآلي
اب عظيم فلم يصححها الثقات أما صالة التسبيح فقد أوردها الثقات وهي صالة مباركة وفيها ثو 

وقد اختلف كالم النووي يف  :قلت .ورواها العباس وابنه وعبد هللا بن عمرو .ومنافع كثرية

                                                           

 .613ص  لقاضي ل البدور الياهرة ،2/315 :النشر :ينظر (1)
 .1/454الفروع  :ينظر (2)
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وقال يف هتذيب األمساء واللغات يف الكالم على  ،استحباهبا هبا فمنع يف شرح املهذب والتحقيق

 ،ريهاوأما صالة التسبيح املعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها خالف العادة يف غ ،سبح
وذكرها احملاملي وصاحب التتمة وغريمها  ،وقد جاء فيها حديث حسن يف كتاب الرتمذي وغريه

 .(1) (من أصحابنا وهي سنة حسنة انتهى
أن يكون التكبري يف الصالة سرا   األحسن) :وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي يف البدور الياهرة   

 .(2) ( أعلممطلقا  سواء أكانت الصالة سرية أم جهرية وهللا
 :قراءةالالتكبري يف 

أيب عمرو من رواية ورد أيضًا عن و  ،تما يقدمي البز   من رواية  ابن كثرياعلم أن التكبري ورد عن      
أجااه بعض أهل األداء جلميع القراء على سبيل الندب و  ،من رواية العمر وعن أيب جعفر  ،السوسي

وحكى ذلك اإلمام أبو  ،احلسني اخلباا  عن اجلميع وأبو ،وبه تان تأخي ابن حبش ،وا استحباب
وقد صار على هيا العمل عند أهل األمصار  ،واحلافظ أبو العالء ،وأبو القاسم اهلييل ،الفضل الراا 

يف سائر األقطار عند ختمهم يف احملافل واجتماعهم يف اجملالس لدى األماثل وتثري منهم يقوم به يف 
 . (3) اخلتمصالة رمضان و ا يرتته عند 

وحكى شيخنا الشريف عن اإلمام أيب عبد هللا ) :قال األستاذ أبو حممد سبط اخلياط يف املبهج     
الكارزيين أنه كان إذا قرأ القرآن يف درسه على نفسه وبلغ إىل )والضحى( كربَّ لكل قارئ قرأ له 

قل لكنت أخذت على  ما أحسنها من سنة لوال أين ال أحب خمالفة سنة الن :فكان يبكي ويقول
 .(4) (كل من قرأ علي برواية ابلتكبري لكن القراءة سنة تتبع وال تبدع

قال عنه أبو عمرو  .وهو إمام متقن ضابط ،وقد ثبت التكبري أيضًا عن الدينور  جلميع القراء     
 .   (9) (ثقة م مون ،مشهور ابإلتقان ،متقدم يف علم القراءات) :الداين

                                                           

 .2/320 :النشر :ينظر (1)
 .614البدور الياهرة للقاضي ص  :ينظر (2)
 .2/306النشر  :ينظر (3)
 .2/306النشر  :ينظر (4)
 .2/306النشر  :ينظر (9)
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وقد كان بعض أئمة القراء أيخذون عن مجيع القراء كل ذلك يف وجه ير  )قال ابن اجل     

البسملة وكان بعضهم أيخذ به يف أول كل سورة من مجيع القرآن وذلك فيما أحسبه اختيارا  منهم 
 .  (1) (وهللا أعلم

 :ة التكبريصيغ
اايدة التهليل والتحميد عند قبل البسملة من غري ويبدأ هبا  ،(هللا أكرب) :هيف ة التكبريصيغ أما       

 .(2)بعض أهل األداء
إبسناد صحيح   (3)وااد بعضهم التهليل قبل التكبري مستندين على رواية النسائي يف السنن الكربى     

 :وأان أشهد عليهما أنه قال أشهد على أيب هريرة وأيب سعيد أهنما شهدا على النيب  :قال عيعن األ
وااد بعض اآلخيين ابلتهليل مع التكبري  ، هللا وهللا أكرب صدقه ربه((له إالَّ ال إ :))إن العبد إذا قال
رغم وتله صحيح   (4)( بسـم هللا الرمحن الرحيمال إله إال هللا وهللا أكرب وهلل احلمدوهلل احلمد فتقول )
 .يعدد صيغ التكبري

يع القراء العشرة لورود األدلة و ا يصح إنكار التهليل والتحميد مع التكبري عند ختم القرآن جلم     
  .على إثباهتما

وال التفات إىل ) :يف شأن من أنكر التهليل والتحميد (هداية القاري)قال الشيخ املرصفي يف      
من أنكر التهليل والتحميد مع التكبري عند سور اخلتم يف رواية حفص فقد أجازه له غري واحد 

 ،ألنه حمل إطناب وتلذذ بذكر هللا تعاىل ،يف هذا املكان رةشمن الثقات بل أجازه لكل القراء الع
  .(9) (وقد شنَّع صاحب )عمدة اخلالن شرح زبدة العرفان( على من أنكر ذلك

ألن املقام مقام إسهاب وإلناب للتليذ بيتر هللا عند  ،أبية صيغة تانت هوالقارئ خمري ابإلييان ب     
يف ظل تتاب هللا عي وجل  اسيما إذا تان القارئ عيب ختم تتابه العييي وما أحالها من أجواء 

 .وهللا أعلمالصوت وجيد األداء 
                                                           

 .206 :يقريب النشر :ينظر (1)

 
 .320/ 2 :النشر :ينظر .يز   بالرواية عن الهيه  (2)
والبيهقـي  ،1/300وأخرجـه العراقـي يف املغـين عـن محـل األسـفار  ،6/13 :واحلديث رواه النسائي يف السـنن الكـربى ،2/321 :النشر :ينظر (3)

 .103وأبو حنيفة يف مسنده ص  ،1/9واحلاتم يف املستدرك  ،1/365يف السنن الكربى 
 .2/321النشر  :بنظر .يالبز   هي رواية عن  (4)
 .2/936  يف جتويد تالم البار  هداية القار  :ينظر (9)
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 :مالحظة

إذا مجع القارئ بني التهليل والتكبري والتحميد ليم الرتييب بينها فيبدأ ابلتهليل مث التكبري مث      
التحميد مع التكبري من غري  فال جيوا .(ال إله إالَّ هللا وهللا أكرب وهلل احلمدالتحميد فتكون الصيغة )

هتليل فال يقال )هللا أترب وهلل احلمد بل إذا أيى ابلتحميد مع التكبري يعني اإلييان ابلتهليل والتكبري 
 .(1)والتحميد

 :ابتداؤه وانتهاؤه
 :اختلف العلماء يف موضع ابتداء التكبري وانتهائه إىل فريقني     

 .(الناس)سورة أول وينتهي  (الضحى)من أول سورة تدأ ذهبوا إىل أن القارئ يب :الفريق األول
 .(الناس)وينتهي يخر سورة  (أمل نشرح)من أول سورة ذهبوا إىل أنه  :الفريق الثاينو 

سورة  ملا قرأ عليه جربيل  ومنشأ اخلالف أن النيب  ،والقو ان صحيحان معمول هبما     
لقرائته  فهل تان يكبريه  ،ورة مث قرأها هومن قراءة هيه الس  عقب فرا  جربيل الضحى ترب  

 .(2)هو أو خلتم قراءة جربيل ؟ فكان هيا السبب يف اختالف الفريقني
ر  الض حىالبـ ز  ي وق ال  ب ه  ) :(1123وإما قول الشاليب )رمحه هللا( يف البيت رقم )      .... .م ن آخ 

ر  الليل  و صَّال  .الضحى تما هو مبني يف تتب شرح منظومته ( فاملراد به أولوبعٌض ل هر م ن آخ 
 :(3)بني السورتني التكبري أوجه
بني تل سوريني من سور اخلتم ميتنع منها وجه واحد وجتوا السبعة الباقية وينقسم  أوجه مثانية وهي     

على  واثنان ،اثنان منها على يقدير أن يكون التكبري ألول السورة ،هيه األوجه السبعة إىل ثالثة أقسام
 :يقدير أن يكون آلخرها وثالثة حتتمل التقديرين ويفصيل هيا مبا تأيت

                                                           

 .613ص للقاضي البدور الياهرة  :ينظر (1)
علــى  )الضــحى(( ومــن آخــر أمل نشــرحفــروى اجلمهــور مــن أول ) ،اختلــف رواة التكبــري مــن أ  موضــع يبتــدأ القــارئ وإىل أ  موضــع ينتهــي (2)

وتــيا أبــو العــي يف اإلرشــاد واحلــافظ أبــو  )أمل نشــرح(ه مــن أول ونــص صــاحب املســتنري علــى أنــ ،خــالف مبنــاه هــل التكبــري ألول الســورة أو آلخرهــا
( قضى هبا صاحب التيسري وتيا شيخه أبو احلسن بن الضحىومن آخر ) ،العالء وصاحب التجريد وأبو احلسن اخلياط وصاحب اجلامع وغريهم

معشـــر ومكـــي يف التبصـــرة واهلـــييل والشـــنبوذ  غلبـــون ووالـــده أبـــو الطيـــب وصـــاحب الكـــايف وصـــاحب اهلدايـــة وصـــاحب اهلـــاد  وابـــن بليمـــة وأبـــو 
وهــو يف الروضــة أليب علــي وبــه قــرأ ابــن الفحــام عــن الفارســي واملــالكي وبــه قطــع صــاحب  )الضــحى(وروى آخــرون أبن التكبــري مــن أول  ،وغــريهم

عـن أول السـورة نـص عليـه ابـن مـؤمن يف تنـيه ويف املستنري آخر السورة وعن البسملة و  ،ويف تفايته ،ويف إرشاد أيب العي ،اجلامع وأبو العالء احلافظ
وتـل مــن الفارسـي واجلعــرب  وهــو ظـاهر مــن تـالم الــداين يف جامعــه ومـن تــالم الشـاليب ومنعــه مكــي أيضـاً و ا وجــه ملنعـه بــل تــل مـن هــيه األوجــه 

 .)بتصرف( 203يقريب النشر ص  :ينظر .السبعة جائي وهبا قرأ ابن اجلير  وبه أخي
 .616ياهرة ص البدور ال :ينظر (3)
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 :الوجهان املبنيان على تقدير أن يكون التكبري ألول السورة :القسم األول

قطع التكبري عن آخر السورة ووصله ابلبسملة مع الوقف عليها مث ا ابتداء أبول السورة التالية  :األول 
 .(و التني( وقف )هللا أكربر ب سم هللا الرمحن الرحيم  ) طع( قفارغب  ) :ومثال ذلك

 :قطع التكبري عن آخر السورة ووصله ابلبسملة مع وصل البسملة أبول السورة ومثاله :الثاينو 
 .(الرمحن الرحيم  و التني هللا أكربر ب سم هللا) ( قطعفارغب  )

 : آلخر السورةالوجهان املبنيان على تقدير أن يكون التكبري :القسم الثاين
وصل آخر السورة ابلتكبري مع الوقف عليه مث اإلييان ابلبسملة مع الوقف عليها مث ا ابتداء  :األول

بـ رر ) :أبول السورة ومثال ذلك  .(و التَّني  ( وقف )بسم هللا الرمحن الرحيم( وقف )ف ار غ ب  هللار أ ك 
ف ار غ ب  هللار ) :البسملة أبول السورة ومثالهوصل آخر السورة ابلتكبري مع الوقف عليه ووصل  :الثاينو 

بـ رر   .(بسم هللا الرمحن الرحيم  و التَّني  ( وقف )أ ك 
 :ثالثة أوجه حتتمل التقديرين :القسم الثالث

 .(و الت  ني( قطع )بسم هللا الرمحن الرحيم( قطع )هللار أ كربر ( قطع )ف ار غ ب  ) :قطع اجلميع مثاله :األول
( هللار أ كربر ( قطع )ف ار غ ب  ) :ر السورة وعلى التكبري ووصل البسملة أبول السورة مثالهقطع آخ :لثايناو 

 .(بسم هللا الرمحن الرحيم  و الت  نيقطع )
 .(ف ار غ ب  هللار أ كربر ب سم هللا الرمحن الرحيم  و الت  ني) :وصل اجلميع مثال ذلك :الثالثو 

 .لة  احتماهلا حصول التكبري ألول السورة وآخرهاوإمنا مسيت هيه األوجه الثالثة حمتم     
 :الوجه الثامن املمتنع

 :هو وصل التكبري يخر السورة وابلبسملة مع الوقف عليها مث اإلييان أبول السورة ومثاله     
  .(و الت  ني( وقف )ف ار غ ب  هللار أ كربر ب سم هللا الرمحن الرحيم  )

 .واخر السور بل ألوائلهاوسبب املنع ألن البسملة ليست أل  
فهيه األوجه السبعة جائية بني تل سوريني من سور اخلتم أ  بني )ا انشراح( و )والتني( وهكيا    

 .إىل ختم القرآن
 :مالحظة مهمة
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هيه األوجه السبعة اليت بيناها ليس ا اختالف فيها اختالف رواية حبيث يليم ا اييان هبا تلها بني     

نعم اإلييان بوجه مما خيتص بكونه  ،وا ا اتتفاء بوجه واحد  فهو اختالف ختيريتل سوريني وإمنا جي
  .آلخر السورة وبوجه مما خيتص بكونه ألوهلا وبوجه من األوجه الثالثة احملتملة

واعلم أنك إذا وصلت أواخر السور ابلتكبري تسرت ما تان آخرها ساتنًا أو منواًن بسبب التقاء    
بـ رر  د  ث  ف ح  ) :الساتنني حنو بـ رر ) ،(خل  ب ري  هللار أ كربر ) ،(هللار أ ك  وإن تان حمرتاً  ،.... وهكيا.(تـ وَّااب  هللار أ ك 

بـ رر يرتته على حاله وحيفت مهية الوصل ملالقايه والساتن حنو ) الد  ين  هللار ) ،(احل  اك مني  هللار أ ك 
) بـ رر بـ رر  ر ب  ه  هللار ) :وإن تان صلة حيفتها حنو ،....أ ك  فإن   ،وإذا وصلته ابلتهليل أبقيته على حاله ،(أ ك 

بـ رر تان منواًن أدغمته يف الالم حنو ) ال إله إالَّ وجيوا املد للتعظيم يف ) ،(ح ام ي ة  ال إ له إالَّ هللا وهللار أ ك 
  .( وجيوا مده على قاعة املنفصلهللا
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 املطلب الثاين
 دعاء اخلتمةو  كرميختم القرآن ال

وردت عدة نصوص من أنه إذا انتهى القارئ يف آخر اخلتمة قرأ بعد سورة الناس الفاحتة واخلمس       
بـــــ وهيا ما يسمى  ،العدد املكياآلايت األوىل من سورة البقرة حسب العدد الكويف وأربع حسب 

وأخبار مشهورة  ،فة عن النيب مث يدعو بدعاء اخلتمة فقد وردت آاثر موقو  ،(احلال واملرحتل)
منها ما ورد عن ابن عباس وأيب بن تعب رضي هللا عنهما  ،مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعني

و أرول ئ ك  ﴿افتتح من احلمد مث قرأ من البقرة إىل  ﴾قرل  أ عروذر ب رب   النَّاس  ﴿أنه تان إذا قرأ  عن النيب 
ل حرون   مث قال هيا حديث غريب  ا نعرفه إ ا  من هيا الوجه وإسناده  .اخلتمةمث دعا بدعاء  ﴾هرم  ال مرف 

حسن إ ا  أن احلافظ أاب الشيخ األصبهاين وأاب بكر اليينيب خالفا أاب لاهر بن أيب هاشم وغريه فروايه 
  .وهو الصواب وهللا أعلم ابن كثريعن ابن مسعود عن خاله وهب بن امعة عن أبيه امعة عن 

فقال فيما أخربان الثقات  البن كثريافظ أبو العالء اهلمداين لرقه يف آخر مفرديه وساق احل     
مشافهة عن الشيخ التقي إبراهيم بن الفضل الواسطي أن الشيخ عبد الوهاب بن علي أخربه عن 

  .(1)احلافظ أيب العالء
 
 
 

                                                           

 .2/325 :النشر :ينظر (1)
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د ي ﴿ل علينا ابلقرآن العظيم بتعلمه ويعليمه الي  قال احلمد هلل املنعم املتفض      ا ال قرر ء ان  يـ ه  إ نَّ ه ذ 
را  ك بريا   ات  أ نَّ هل رم  أ ج  رر ال مرؤ م ن ني  الذ  ين  يـ ع م لرون  الصَّاحل  والصالة والسالم  ،﴾ل لِت   ه ي  أ ق ومر و يـرب ش 

لعاملني املخصوص بباهر اآلايت سيدان حممد األتمالن األمتان على خري معلم أرسله هللا رمحة ل
 :مث أما بعد ،الصادق الوعد األمني وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن سلك لريقهم إىل يوم الدين

 ،قنبلو يالبز   براوييه  ابن كثري املكيفإننا حبمد هللا قد أمتمنا هيا املؤلف اخلاص بقراءة اإلمام      
 -لعلنا نكون  ،املبارتةوها هو يظهر هبيه احللة الطيبة  ،ليس ابلقليل وقد استغرقنا يف تتابته وقتاً 

قد حققنا ما سعينا إليه من اسداء النفع للمسلمني هبيه القراءة املتوايرة اليت  -بتسديد من هللا ويوفيقه 
  .من خالهلا نتعبد هلل سبحانه ويعاىل هبا

منها ما هو  ،ف ومفردات وحبوث ختص هيه القراءةيعج اليوم بتآلياليوم إن املكتبات اإلسالمية و     
. إىل غري .ومنها ما هو ميتور ترواية مستقلة عن غريها ،ميتور ضمن القراءات العشر أو السبع

 :ولكننا يف هيا املؤلف متييان عن غريان بيايدات يتلخص مبا تأيت ،ذلك
الراويني ابستخدام القارئ و نا بني وقد َفَصلْ  ،يتني وليس برواية واحدة مستقلةيناولنا القراءة بروا .1

وجعلنا اللون  ،ايناللون الرم   يالبز   وأخي  ،أخي اللون األخضر ابن كثريفالقارئ  ،ثالثة ألوان
 .لقنبلالبنفسجي 

ويوجيه رؤوس اآلايت املختلف فيها وذلك بيترها يف  ،آ  القرآنيف عد ِّ  اعتمدان العدد املكي .2
الكويف األتثر انتشاراً بني املسلمني ليتنسى ملن يقرأ القرآن أبية  احلواشي مقارنني إايمها ابلعدد

 .على العدد امليتورأن يعتمد  ابن كثريرواية من رواييت 

يكرار اخلالف يف تل آية ليسهل على لالب العلم من غري يعب أو اسقاط أل  حرف عند  .3
ني اب اتتفاء بيتره مرة  ا تما يفعله بعض املؤلف ،شاءمن الروايتني فرش املصحف أب  رواية 

تما يسهل على جلان لبع املصاحف ا اعتماد عليها بطبع املصحف   .واحدة وعدم يكراره
  .إبحدى الروايتني
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 ،وحفص سواء أتان اخلالف يف املعىن ابن كثريالتعليق يف )احلواشي( عن سبب اخلالف بني  .4

على مصادر شىت   ذلكوتان ا اعتماد يف ،أم يف التجويد ،أم يف اإلعراب ،أم يف اللغة
 .معرفة العلل وأسباب اخلالفتسىن للقارئ والباحث لي الشأنيف هيا متخصصة 

 بشرط أن وأب  وجه أخي القارئ صح ذلك ،إن وجدت لكل مسألة خالفيةذتر األوجه  .9
 .تأخيه مشافهة من شيخه الي  يتلقى عنه

 .ا إن وجدتوذتر ألقاهب ،واخلالف بني العلماء ،ذتر السور مكييها ومدنييها .6

وسنة وفايه ملعرفة إسناد القراءة  ،ذتر لرق تل راٍو على حدة مع التعريف بكل صاحب لريق .1
 .ويوجيهها

 

وأن جيعله ذخرا   ،هذا ونس له جل يف عاله أن يتقبل منا ما قدمناه وأن ينفع به أهل القرآن     
وأن جيعلنا  ،قرب وعذاب الناروسببا  يف جناتنا من أهوال يوم القيامة وعذاب ال ،لنا بعد موتنا

وصلى هللا وسلم  .ووالدينا وأهلينا وأحبابنا من املتنعمني ِبنته ورضوانه إنه نعم املوىل وهو حسبنا
احلمد هلل رب  ،وابرك على حبيبنا ومعلمنا وسيدان حممد رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

 .العاملني
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 ،هـ(1111 أمحد بن حممد )ت ،الدميالي :اءات األربع عشريف القر  إحتاف فضالء البشر .3
 هـ. 1395مصر  ،مكتبة املشهد احلسيين

 ،احلسني بن أمحد بن خالويه اهلمياين النحو  الشافعي :إعراب القراءات السبع وعللها .2
مكتبة  :الناشر ،1552 – 1413سنة النشر  ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني :حتقيق

  .اخلاجني
 ،هـ(333)ت  أليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ابن النحاس :القرآن الكرمي إعراب .3

 ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية ،عبد املنعم خليل إبراهيم :وضع حواشيه وعلق عليه
 .م2004 -هـ 1429 ،لبنان ،بريوت

أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصار   :اإلقناع يف القراءات السبع .3
 .ه1422مطابع جامعة أم القرى  ،د. عبد اجمليد قطامش :حتقيق ،ه(940)ت

 ،دار الكتب العلمية ،علي معوض ،عادل أمحد :حتقيق ،أبو حيان األندلسي :البحر احمليط .2
 .1ط  ،م 1553 –ه 1413سنة النشر 

أمحد عيسى  .د .أ :شرح وحتقيق ،للنشار البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة .6
 .260/ 2ملعصراو  ا

لفضيلة الشيخ عبد  :البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة .7
 –سوراي  –م / مكتبة دار الفجر  2009 –ه  1426سنة  1ط  –الفتاح القاضي 

 .دمشق
 ،د. غامن قدور  احلمد :حتقيق ،ه(444أبو عمرو الداين )ت  :البيان يف عد   آي القرآن .3

 .الكويت ،1ط  ،مرتي املخطولات والواثئق
دار الكتاب العريب  ،د له عبد احلميد له :حتقيق ،األنبار  :البيان يف غريب إعراب القرآن .9

 .1510 – بب1565للطباعة والنشر ابلقاهرة 
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مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن  :أتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم .30

مؤسسة  ،صاحل مهد  ،شعيب ا ارنؤوط ،د بشار عواد :حتقيق ،هـ(143عثمان اليهيب )ت
 .هـ1403الطبعة األوىل  ،بريوت ،الرسالة

 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغداد  :أتريخ بغداد .33
 لبنان.

 ،هـ(431أليب حممد مكي القيسي القريواين القرليب )ت  :التبصرة يف القراءات السبع .32
 .مصر –الناشر دار الصحابة للرتاث بطنطا 

للشيخ حممد بن أمحد بن عبد هللا الضرير املتويل  :حتقيق البيان يف عد   آي القرآن .33
  .األاهر  الشافعي

مطابع اليهراء  ،عبد الفتاح حبري  .د :حتقيق ، ابن غلبون :التذكرة يف القراءات القرآنية .33
 .م 1550سنة  ،1ط  ،لإلعالم العريب

 ،دار الفكر ،إمساعيل بن عمر بن تثري :سري القرآن العظيم  )تفسري ابن كثري(تف .32
 .بريوت

حتقيق إبراهيم عطوه  ،هـ(333ابن اجلير  )ت :تقريب النشر يف القراءات العشر .36
 .1561البايب احلليب مبصر  ،عوض

 ،يوسف بن اليتي عبد الرمحن أبو احلجاج املي  :هتذيب الكمال يف أمساء الرجال .37
 -هـ 1400الطبعة األوىل  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،د بشار عواد معروف :يقحتق

 .م1530
أتليف عبد اجمليد اخلطيب  :توضيح أصول قواعد الشفع يف نشر علم القراءات السبع .33

وحافظ تتب مكتبة  ،إمام وخطيب وواعظ مبسجد النيب شيث عليه الصالة والسالم
 .األوقاف العامة ابملوصل ابلعراق

 :حتقيــق ،هـ(444 عثمان بن سـعيد )ت ،أبو عمر الداين :ري يف القراءات السبعالتيس .39
 .1530استنابول  ،أويو برييل

حممد  :حتقيق ،ه( 444أليب عمرو الداين )ت  :جامع البيان يف القراءات العشر .20
  .ه 1426 ،1ط ،منشورات دار الكتب العلمية ،صدوق اجليائر 
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 :حققه ،مد بن عيسى أبو عيسى الرتمي  السلميحم :)سنن الرتمذي( اجلامع الصحيح .23

 .بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،وآخرون ،أمحد حممد شاتر
 :حتقيق ،ه( 643علم الدين علي بن حممد السخاو  )ت  :مجال القراء وكمال اإلقراء .22

 .م1553 ،بريوت ،دار البالغة ،عبد الكرمي اليبيد 
دار  ،سعيد ا افغاين :ت ،و ارعة ابن اجنلةعبد الرمحن بن حممد أب :حجة القراءات .23

 .الرسالة
 –دار الشروق  ،عبد العال سامل مكرم :ت ، ابن خالويه :احلجة يف القراءات السبع .23

 .3ط  ،م 1515 –ه 1355 :سنة النشر ،بريوت
 ،د. عبد العال سامل مكرم :حتقيق ،لويهاابن خ :احلجة يف القراءات السبع وعللها .22

 .1511بريوت 
دار  ،حتقيق النجد  والنجار وشبلي ،أبو علي الفارس :يف علل القراءات السبعاحلجة  .26

  .الكتاب العريب مبصر
)ت القاسم بن فرية بن خلف الشاليب  :حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع .27

 .هـ 1401الطبعة األوىل  ،بريوت ،دار الكتاب النفيس ،ه( 950
ل الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن مجا :زاد املسري يف علم التفسري .23

ط  ،بريوت –دار الكتاب العريب  ،ت عبد الرااق املهد  ،ه( 951اجلوا  )ت 
 .ه1422

حتقيق د.  ،هـ(324 أبو بكر أمحد بن موسى )ت ،ابن جماهد :السبعة يف القراءات .29
 .1512دار املعارف مبصر  ،شوقي حنيف

حممد بن  :معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري السراج املنري يف االعانة على .30
 .مطبعة بو اق األمريية ،ه 1239سنة النشر  ،أمحد اخلطيب الشربيين مشس الدين

حممد حمي  :حتقيق ،سليمان بن ا اشعث أبو داود السجستاين األاد  :سنن أيب داود .33
 .دار الفكر ،الدين عبد احلميد

 ،هـ(143لدين حممد بن أمحد بن عثمان اليهيب )ت اإلمام مشس ا :سري أعالم النبالء .32
 بريوت. ،موسـوعة الرسالة
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 :ضبطه وعلق عليه ،هـ(333)ت ، ابن اجلير  :شرح طيبة النشر يف القراءات العشر .33

 .م2009-هـ1426الطبعة  ،الشيخ أنس مهرة
 ،دار الكتب العلمية ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخار  اجلعفي :صحيح البخاري .33

 .بريوت
دار  ،د أترم ضياء العمر  :حتقيق ،خلليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفر  :الطبقات .32

 .م1532-هـ1402الطبعة الثانية  ،الريـاض ،ليبة
العقود اجملوهرة واآللئ املبتكرة يف شرح القواعد املقررة والفوائد احملررة الشهرية  .36

لبعة دائرة الوقف  ،القاسم البقر  للشيخ حممد بن :ابلبقرية يف أصول القراء السبعة
 .العراق ،املدارس اإلسالمية ،السين

قاسم بن فرية الشاليب  :عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد يف علم رسم املصاحف .31
 .دار نور املكتبات ،د. أمين رشد  سويد :حتقيق ،ه(950)ت

د إبراهيم  ،خيوميد مهد  امل :حتقيق ،هـ(119اخلليل بن أمحد الفراهيد  )ت :العني .33
 .م1534دار الرشيد  ،السامرائي

ج  :حتقيق ،هـ(333أبو اخلري حممد بن اجلير  )ت :غاية النهاية يف طبقات القراء  .39
  .م1533-1532مصر سنة  ،مكتبة اخلاجني ،براجسرتاسري

هـ( هبامش سراج 1113علي النور  )ت  ،الصفاقسي :غيث النفع يف القراءات السبع .30
 .القـارئ

بريوت  ،دار الفكر ،هـ(311حممد بن يعقوب الفريوا آابد  )ت :وس احمليطالقام .33
 .م1555 -هـ1420

رضوان بن  :القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز على انظمة الزهر لإلمام الشاطيب .32
مطابع  ،عبد الرااق بن علي بن إبراهيم بن موسى :حتقيق ،ه(1311حممد املخلاليت )ت

 .م1552 –ه 1412سنة النشر  ،الرشيد
 .لفضيلة الدتتور أمحد عيسى املعصراو  :الكامل املفصل يف القراءات األربع عشرة .33

سنة الطبع  ،الطبعة األوىل ،مصر –القاهرة  ،دار اإلمام الشاليب للطباعة والنشر والتوايع
 .م2005 –ه  1430
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الم عبد الس :حتقيق ،هـ(130أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب )ت :الكتاب لسيبويه .33

 .م1532الطبعة الثانية  ،مصر ،دار اجليل للطباعة ،حممد هارون
 .لبنان ،دار املعرفة ،هـ(933جار هللا حممد بن عمر اليخمشر  )ت :الكشاف .32
مطبعة دار  ،العام جلماعة القراء ا احتاد ،للموصلي :كنز املعاين شرح حرز األماين .36

 .القاهرة ،التأليف
أبو عبد هللا حممد بن  :شرح الفاسي على الشاطبية(الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة ) .37

عبد الرااق بن علي بن إبراهيم  :حققه وعلق عليه ،ه(696احلسن بن حممد الفاسي )ت 
اململكة العربية  ،م2009 –ه  1426 :سنة الطبع 1ط  ،مكتبة الرشد انشرون ،موسى

 .الرايض ،السعودية
 .بريوت ،مطبعة بو اق ،دار صادر ،هـ(111ابن منظور )ت :لسان العرب  .33
 .لبنان ،بريوت ،دار القلم ،للراا  :خمتار الصحاح .39
 ،حامت صاحل ضامن :حتقيق ،هـ(431 مكي بن أيب لالب )ت :مشكل إعراب القرآن .20

 .م1519 –هـ 1359بغداد  ،دار احلرية للطباعة
عبد الفتاح  :أتليف :معامل اليسر شرح انظمة الزهر يف علم الفواصل لإلمام الشاطيب .23

 .م1545مطبعة األاهر  ،والشيخ محود إبراهيم دعيبس ،القاضي
اإلمام أبو احلسن سعيد بن مسعده اجملاشعي البخلي البصر   ،األخفش :معاين القرآن .22

  .فائي فارس .د .أ :حتقيق ،هـ( 219 )ت
 .د :قدم له ،األاهر ،جممع البحوث اإلسالمية :معجم إعراب ألفاظ القرآن الكرمي  .23

 .م .ش ،بريوت ،مكتبة لبنان ،الشيخ حممد فهيم أبو ُعبية :راجعه ،و حممد سيد لنطا
 .ل

 :حتقيق ،هـ(143مشس الدين اليهيب )ت :معرفة القراء الكبار على الطبقات واألمصار .23
 .م1565الطبعة األوىل  ،مصر ،مطبعة دار التأليف ،حممد سيد جاد احلق

 ،حممد حممد حميسن .د :نشراملهذب يف القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة ال .22
 .1513سنة  – 2ط  ،مصر ،مكتبة الكليات األاهرية

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

266 

 www.alukah.net  
 

 اءة املكي ابن كثريالوفري يف قر لدر ا
 www.alukah.net  

 
 ،لبعة جديدة ،فرغلي عرابو  :حتقيق ،لإلمام الشاليب :انظمة الزهر يف عد   آي السور .26

 .منتدى املخطولات والكتب النادرة
الشيخ علي حممد  :قدم له ،هـ(333 ابن اجلير  )ت :النشر يف القراءات العشــر .27

الطبعة الثانية  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الشيخ اتراي عمريات :خرج آاييه ،بـاعالض
 .م2002 -هـ1423

عبد الفتاح بن عبد الغين  :نفائس البيان يف شرح الفرائد احلسان يف عد   آي القرآن .23
 .القاضي

 ،مطبعة مصطفي البايب احلليب ،حممد مكي نصر :ِناية القول املفيد يف علم التجويد .29
 .صححه الشيخ علي حممد الضباع ،ه 1345نة الطبع س

ا استاذ  ،الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي :هداية القارئ إىل َتويد كالم البارئ .60
املدينة  –مكتبة ليبة  ،املساعد بكلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية ابملدينة املنورة

 .الطبعة الثانية ،املنورة
الطبعة  ،هلموت ريرت :حتقيق ،صالح الدين خليـل بن أيبك الصفد  :الوايف يف الوفيات  .63

 .م1561الثانية 
 ،هـ(631)ت ،مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم :وفيات األعيان وأبناء الزمان .62

 .بريوت ،دار الثقافة ،إحسان عباس :حتقيق
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 .حامد شاتر حممود خالد الشقاقي العاين

   م 1591قضاء الرماد  جبمهورية العراق سنة  -ولد يف حمافظة األنبار. 
  وحصل على عدة إجااات ابلقراءات املتوايرة والشاذة ورسم  .حفظ القرآن الكرمي َوَجو َده

يف اسطنبول املصحف من عدة مشايخ تبار أمثال الدتتور أمحد املعصراو  شيخ املقارئ املصرية 
 ،اللطيف العبديل النائب األول للرابطة العاملية للقراء واجملودين يف األردنوالشيخ عبد  ،يرتيا –

 ،والشيخ الدتتور جنم عبد هللا مطر املقرئ ابلقراءات األربع عشر ورسم املصحف والوقف وا ابتداء
  .والشيخ حممود الكرخي

 واستثمار أراضي إدارة موضوع الرسالة ) ،حاصل على شهادة املاجستري ابلقانون والفقه املقارن
 .(املقابر الوقفية املندرسة

   عمل مدرسًا ملادة التجويد يف مرتي حتفيظ القرآن يف جامع الشيخ عبد اجلليل )رمحه هللا( يف
 .وجامع مالك بن أنس يف الرماد  ،مدينة الرماد  ويف جامع احلق

   علمية يف جمال التحكيم عمل حمكمًا للمسابقات القرآنية القطرية واحمللية عدة سنوات وله شهادة
للمسابقات الدولية من مرتي الشيخ الدتتور )أمحد عيسى املعصراو ( شيخ املقارئ املصرية اليت 

 .أقيمت يف اسطنبول
  قرأ عليه العديد من حفظة القرآن الكرمي والقراء بقراءة عاصم. 
  يعمل حالياً موظفاً يف مديرية الوقف السين يف حمافظة األنبار. 
 الرماد  –حمافظة األنبار  –لس العلمي الفرعي يف مديرية الوقف السين عضو اجمل. 
  إمام وخطيب مكلف يف مساجد مدينة الرماد. 
 درس العقيدة والفقه واحلديث واألصول وعلوم اللغة من حنو وصرف وبالغة.  
  قسم القانون –مبختلف اختصاصايه يف تلية املعارف اجلامعة القانون الوضعي درس. 
 بغداد –ابة احملامني العراقيني عضو نق. 
  عضو مجعية القراء واجملودين يف حمافظة األنبار. 
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  األردن يفعضو الرابطة العاملية للقراء واجملودين. 
  ديوان الوقف السين العراق يفاليت يصدر ( األمة الوسط)عضو هيئة التحرير يف جملة. 
 ( اليت يصالدين واحلياةعضو هيئة التحرير يف جدارية ) ديوان الوقف السين العراق يفدر. 
  ديوان الوقف السين العراق يفله عدة مقا ات يف جملة الرسالة اإلسالمية اليت يصدر. 
   مطبوعةله عدة مؤلفات:  

مطبوع يف شرتة الديوان  ،(ليس منا الدروس الرتبوية املستفادة من قول رسول هللا ) .1
 .2010بغداد عام  -بعة أنوار دجلة ولبعة اثنية يف مط 2001للطباعة والتصميم عام 

مطبوع يف مطبعة القبس  ،(حياة عامل األنبار الشيخ العالمة عبد اجلليل إبراهيم اهليِت) .2
 .2002العراق عام  -

مطبوع يف مطبعة اخلنساء  ،(من أقوم أساليب الرتبية والتعليم يف دورات القرآن الكرمي) .3
 .2010بغداد عام  –  الوقف السين ديوانوله لبعة اثنية يف  1553العراق عام  -

ومعروض أيضًا يف موقع األلوتة يف  .1553العراق  -شرتة اخلنساء  ،(رسالة األذان) .4
 .اململكة العربية السعودية

وله لبعة اثنية يف  1555العراق  -شرتة اخلنساء  ،(دعوة صادقة إىل صالة الفجر) .9
 .م 2010بغداد عام  –أنوار دجلة 

وله لبعة اثنية يف مطبعة أنوار  2001شرتة الديوان عام  ،(ة املسلمةدليل هداية األسر ) .6
 .م 2010بغداد عام  –دجلة 

مطبوع يف مطبعة أنوار دجلة   ،(الذب ابلقول الفصل عن الثقة من أهل العلم والنقل) .1
  .2010بغداد عام  –

لة  مطبوع يف مطبعة أنوار دج ،(آفة االختالف املذموم وهل من مصلحتنا أن َنتلف) .3
  .2010بغداد عام  –

 (السَّعرود يف قراءة عاصم بن أيب النجود براوييه شعبة وحفص وأوجه اخلالف بينهما) .5
 .2005العراق عام  –مطبوع يف مرتي الدراسات والبحوث يف ديوان الوقف السين 

 ،(املزاعم والبهتان يب سفيان منأمعاوية بن  امليزان يف تربئة كاتب الرسول ) .10
 .لوتة يف اململكة العربية السعوديةوقع األمعروض يف م
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 .معروض يف موقع األلوتة يف اململكة العربية السعودية :(ليظهره على الدين كله) .11
معروض يف ( االلقاء الصويت يف التسهيل والرَّوم واإلمشام واإلخفاء واإلخفات) .12

 .ة اإلسالميةوتيلك على موقع مكتبة مشكا موقع األلوتة يف اململكة العربية السعودية.
حتفة املقري بقراءة أيب عمرو البصري براوييه الدوري والسوسي وأوجه اخلالف ) .13

 .معروض يف موقع األلوتة يف اململكة العربية السعودية( بينهما
شارك يف مسابقة اإلعجاا العلمي يف ديوان الوقف السين العراق  :(سر هللا يف النمل) .14

 .حتت الطبع  –
حبث شارك يف مسابقة علمية أقامتها تلية اإلمام األعظم عام  :(العوملة االقتصادية) .19

 .األنبار -م لبع على شكل حلقات يف إحدى الصحف احمللية  2010
شارك  :(الشيخ الدكتور عبد العليم السعدي رئيسا  للمجلس العلميحبث بعنوان ) .16

 –م األعظم به يف مسابقة حياة العالمة عبد العليم السعد  اليت أقيمت يف تلية اإلما
 .م 2011األنبار عام 

 :له عدة حبوث ومقا ات منها•       
 .دعوة صادقة إىل تل موظف غيور .1
 .املبدئية والالمبدئية .2
 .جنت على نفسها أمريكا .3
  .م 2011نشر يف جريدة األنبار سنة  اهلييت حياة الشيخ عبد اجلليل .4
 .مبحث مبسط يف أحكام التجويد .9
 .قاصيةإمنا تأتل اليئب من الغنم ال .6
 .صفات العامل الرابين .1
 .مهمة الوعي األمين ملن يناط .3
 .املعرتة الدائمة .5

 .أمراض اجملتمع ولرق عالجها .10
  .ومواضيع أخرى يف جما ات خمتلفة .11
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 املوضوع
 اإلهداء

 مقدمة املؤلف
 خطة البحث

 ي وقنبلبز   شجرة القارئ ابن كثري املكي وراوييه ال
 الفصل األول  
وإسناد اإلمام  ،وطرقهما ي وقنبلالبز   وراوييه  ابن كثريالتعريف ابلقارئ  :املبحث األول

 األول والثاين وإسناد املؤلف ،الشاطيب
 راوايه ،إسناد قرائته ،املكي ابن كثريالتعريف ابلقارئ  :املطلب األول
  :املطلب الثاين

 اهطريق ،إسناد روايته ،يالبز    :األول الراوي
 البز  يالتعريف ابلراوي األول 

 طرقه ،أيب ربيعةطريق  –األول  :البز  يطريقا 
 طرقه ،ابن احلبابطريق  –الثاين 

 طريقاه ،قنبل –الراوي الثاين  :املطلب الثالث
  :قنبلطريقا 
 طرقه ،ابن جماهدطريق  :األول
 طرقه ،ابن شنبوذق يطر  :الثاين

 البز  ي وقنبلإسناد اإلمام الشاطيب بروايِت  :املطلب الرابع
 إسناد املؤلف أبهل )مسا( 

 إسناد املؤلف ابلقراءات األربع عشر ورسم املصحف
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 الفصل الثاين

  .ي براوييهابن كثري املكأصول قراءة  :األولاملبحث 
 ابن كثريطريقة عد   آايت السور وفق مذهب 

 ابن كثري املكي براوييه صول قراءة أ :املطلب األول
 أحكام االستعاذة والبسملة

 أحكام متفرقة
 ابن كثري املكيطريقة عد آايت القران وفق مذهب  :املطلب الثاين
 ختم القرآن الكرمي ودعاء اخلتمة ،ابب التكبري ،فرش املصحف :الفصل الثاين

 كيابن كثري املفرش املصحف بقراءة  :املبحث األول
 سورت الفاحتة والبقرة

 سورة آل عمران
 سورة النساء
 سورة املائدة
 سورة األنعام

 سورة األعراف
 سورة األنفال

 سورة التوبة
 سورة يونس
 سورة هود

 سورة يوسف
 سورة الرعد

 سورة إبراهيم
 سورة احلجر
 سورة النحل

 سورة اإلسراء
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 سورة الكهف

 رميسورة م
 سورة طه

 سورة األنبياء
 سورة احلج

 سورة املؤمنون
 سورة النور

  سورة الفرقان
 سورة الشعراء

 سورة النمل
 سورة القصص

 سورة العنكبوت
 سورة الروم

 سورة لقمان
 سورة األحزاب

 سورة سب 
 سورة فاطر
 سورة يس

 سورة الصافات
 سورة ص

 سورة الزمر
 سورة غافر

 سورة فصلت
 سورة الشورى
 سورة الزخرف
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 سورة الدخان
 سورة اجلاثية

 سورة األحقاف
 سورة حممد
 سورة الفتح

 سورة ق
 سورة الذارايت

 سورة الطور
 سورة النجم
 سورة القمر

 سورة الرمحن
 سورة الواقعة
 سورة احلديد
  سورة اجملادلة
 سورة احلشر

 سورة املمتحنة
 سورة الصف
 سورة اجلمعة

 سورة املنافقون
 سورة التغابن
 سورة الطالق
 سورة التحرمي
 سورة امللك
 سورة القلم
 سورة احلاقة
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 سورة املعارج

 سورة نوح
 سورة اجلن

 سورة املزمل
 سورة املدثر

 سورة القيامة
 سورة اإلنسان

 سورة املرسالت
 سورة النب 

 سورة النازعات
 سورة عبس

 سورة التكوير
 سورة املطففني ،سورة اإلنفطار

 سورة االنشقاق
 واألعلى ،والطارق ،الربوج ةسور 
 والفجر ،الغاشية :ةسور 
 والشمس ،البلد :ةسور 

 سورة الليل
 سورة الضحى

 والبينة ،والقدر ،والعلق ،والتني ،الشرح :ةسور 
 والعصر ،والتكاثر ،والقارعة ،والعادايت ،الزلزلة :ةور س

 واملسد ،والنصر ،والكافرون ،والكوثر ،واملاعون ،وقريش ،والفيل ،اهلمزة :ةسور 
 والناس ،والفلق ،اإلخالص :ةسور 

  التكبري أحكام :املبحث الثاين
التكبري يف  ،ةإجازة التكبري يف الصال ،التكبري حكم ،التكبري سبب :املطلب األول
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 .أوجه التكبري بني السورتني ،ابتداؤه وانتهاؤه ،ة التكبريصيغ ،القراءة

 سبب التكبري 
 حكم التكبري

 إجازة التكبري يف الصالة
 القراءةالتكبري يف 

 صيغة التكبري
 ابتداؤه وانتهاؤه

 أوجه التكبري بني السورتني
 تمدعاء اخل ،ختم املصحف :املطلب الثاين

 اخلامتة
 مصادر الكتاب
 لمؤلفالسرية الذاتية ل

 لكتابحمتوايت ا
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